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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

Bachelor of Engineering Program in Industrial Engineering 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยพะเยา 

คณะ/วิทยาลัย   วิศวกรรมศาสตร์ 

 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

 รหัสหลักสูตร     :  0903 

 ภาษาไทย      :  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

 ภาษาอังกฤษ     : Bachelor of Engineering Program in Industrial Engineering 

 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  

 ชื่อเต็ม (ไทย)    : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) 

 ชื่อย่อ (ไทย)    : วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 

 ชื่อเต็ม (อังกฤษ)    : Bachelor of Engineering (Industrial Engineering) 

 ชื่อย่อ(อังกฤษ)     : B.Eng. (Industrial Engineering) 

 

3. วิชาเอก 

 ไม่ม ี

 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

 ไม่น้อยกว่า147 หนว่ยกิต 

 

5. รูปแบบของหลักสูตร 

 5.1รูปแบบ 

  หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี 

 5.2 ภาษาที่ใช้ 

  ภาษาไทย 
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 5.3 การรับเข้าศึกษา 

  รับนิสิตไทย หรอืนิสติต่างชาติที่มทีักษะการใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 

 5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น 

  ไม่ม ี

 5.5การให้ปรญิญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

  ให้ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

 6.1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 เปิดสอน เดือน มถิุนายน พ.ศ. 2555 

 6.2 คณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ อนุมัติหลักสูตร ในการประชุม 

   ครั้งที2่/2555วันที1่เดือนกุมภาพันธ์พ.ศ. 2555 

 6.3 คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา  เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม 

   ครั้งที่ 9/2555 วันที่ 28 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2555 

 6.4 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม 

   ครั้งที่ 32 (6/2555) วันที่ 29 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2555 

 6.5 สภามหาวิทยาลัยพะเยา อนุมัตหิลักสูตร ในการประชุม   

   ครั้งที่ 3/2555วันที่ 21 เดือน เมษายน พ.ศ. 2555 

 6.6 สภาวิศวกรรับรองปริญญาฯ ในการประชุมครั้งที่...................... 

    วันที่ .....................เดอืน .......................พ.ศ. .......................   

 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

 ปีการศึกษา  2557 

 

8. อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังส าเร็จการศึกษา 

 8.1 วิศวกรอุตสาหการ หรือด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ความปลอดภัย ควบคุมคุณภาพ 

ควบคุมระบบสายการผลิต ควบคุมระบบการผลิตและอัตโนมัติ ซ่อมบ ารุง การประเมินโครงการและ

การเงนิ นักออกแบบและสร้างผลิตช้ินส่วนและผลิตภัณฑ์ ฯลฯ 

 8.2 วิศวกรโลจสิติกส์ หรอืด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น คลังสินคา้ สินค้าคงคลัง กระจายสินค้า 

จัดซื้อจัดหา เทคโนโลยีสารสนเทศ ฯลฯ 

 8.3 วศิวกรเมคคาทรอนิกส์ หรอืด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น นักประดิษฐ์หุ่นยนต ์นักพัฒนา

ระบบอัจฉริยะ  
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 8.4 ผู้ช่วยผู้จัดการ หรอืผูจ้ัดการฝ่ายต่างๆ เช่นฝา่ยการผลติ ฝา่ยควบคุมคุณภาพ ฝา่ย

คลังสินค้า ฝ่ายซ่อมบ ารุง ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายกระจายสินค้า ฝ่ายโลจสิติกส์ฝา่ยวิจัยและพัฒนา ฯลฯ 

 8.5ผูจ้ัดการโรงงานอุตสาหกรรม 

 8.6 ข้าราชการ หรอืพนักงานของรัฐ ในต าแหนง่วิศวกรอุตสาหการ
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9.  ชื่อ – นามสกุล  เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒกิารศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ล าดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน 
ป ี

1 นายพจนศักดิ์ พจนา 

 

 

3540100187242 

 

- 

 

วศ.ม. 

วศ.บ. 

วิศวกรรมอุตสาหการ 

วิศวกรรมการผลติ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

2552 

2547 

2 นายอโณทัย  กล้าการขาย 3650100436551 

 

- วศ.ม. 

วศ.บ. 

วิศวกรรมระบบการผลิตและอัตโนมัติ 

วิศวกรรมอุตสาหการ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2549 

2544 
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10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

 11.1 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

 เนื่องด้วยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) นั้น เป็น

แผนพัฒนาฯ ที่ภาคีทุกภาคส่วนในสังคมไทยทุกระดับได้มสี่วนร่วมด าเนินการ มีสาระส าคัญ คือ น าหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาน าทางในการพัฒนาประเทศต่อเนื่องตั้งแต่แผนพัฒนาฯ ฉบับ

ที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) แล้วนั้น ปัจจุบันการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นไปอย่าง

กว้างขวาง เป็นปรัชญาที่ชี้น ายุทธศาสตร์และนโยบายการพัฒนาประเทศให้มุ่งสู่การพัฒนาที่มั่นคงและ

ยั่งยืน ท าให้สังคมไทยสามารถฟื้นตัวและผ่านพ้นภาวะวิกฤตเศรษฐกิจและภัยพิบัติได้ดีกว่าในอดีต 

ดังนั้น การพัฒนาประเทศในอนาคตจึงน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง มุ่ง

ให้เกิดภูมิคุ้มกันและมีการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม บนพื้นฐานของการสร้างองค์ความรู้ 

เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์เป็นของตนเอง รวมทั้งการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

จริงจัง และมีธรรมาภิบาล โดยเน้น “การพัฒนาคน” ในการด าเนินวิถีชิวิตอย่างมั่นคงบนพื้นฐานของ

การพึ่งตนเอง ความพอมีพอกิน การรู้จักความพอประมาณ การค านึงถึงความมี เหตุผล การสร้าง

ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ไม่ให้ประมาท ตระหนักถึงความถูกต้องตามหลักวิชา ตลอดจนมีคุณธรรมเป็นกรอบ

ในการด ารงชีวติ 

 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจสิติกส์ของประเทศไทย พ.ศ. 2550 – 2554 มุง่เน้นการมี

ระบบโลจิสติกส์ที่ได้มาตรฐานสากลเพื่อสนับสนุนการเป็นศูนย์กลางธุรกิจและการค้าของภูมิภาคอินโด

จีน มีวัตถุประสงค์ คือ ลดต้นทุนโลจิสติกส์ และสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจจากอุตสาหกรรมโลจิ

สติกส์และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ซึ่งมีประเด็นยุทธศาสตร ์5 ด้าน คอื การปรับปรุงประสทิธิภาพระบบโล

จิสติกส์ในภาคการผลิต การเพิ่มประสิทธิภาพระบบขนส่งและโลจิสติกส์ การพัฒนาธุรกิจโลจิสติกส์ 

การปรับปรุงสิ่งอ านวยความสะดวกทางการค้า และการพัฒนาก าลังคนและกลไกการขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร์ โดยยังมีแผนปฏิบัติการพัฒนาก าลังคนด้านโลจิสติกส์ พ.ศ. 2551-2554 ที่มีการแปลง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย พ.ศ. 2550 – 2554 ให้มีเครือข่ายองค์กร

ภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อพัฒนาก าลังคนด้านโลจสิติกส์ตั้งแต่ระดับพนักงานปฏิบัติการจนถึงผู้บริหาร

ระดับสูง 

 ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดพะเยายังเน้นการเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ จากรายงาน

สถานการณ์อุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา ปี 2551 พบว่า โครงสร้างการผลิตจังหวัดพะเยา ณ ราคาคงที่ 

ปี 2550 ประกอบด้วยภาคเกษตรกรรม (เกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้) คิดเป็นร้อยละ 29.5 

และภาคนอกเกษตรกรรม คิดเป็นร้อยละ 69.5 ซึ่งมีภาคอุตสาหกรรมรวมอยู่ คิดเป็นร้อยละ 9.9 
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กิจกรรมการผลิตในสาขาเกษตรกรรมมีสัดส่วนในมูลค่าสูงสุดในด้านพืช ซึ่งมีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 85 

โดยมาจากพืชเศรษฐกิจหลักของจังหวัด ซึ่งจังหวัดพะเยามีดินดีที่เหมาะสมกับการเพาะปลูก และเป็น

แหล่งผลิตผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่ส าคัญคือ ข้าวหอมมะลิ ลิ้นจี่ ล าไย ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ กระเทียม 

หอมแดง ขิง เป็นต้น  ข้าวหอมมะลิของจังหวัดพะเยาจัดอยู่ในสินค้าระดับ Premium Grade เพราะจะมี

เพียงฤดูนาปีเท่านั้น ล าไยส่วนใหญ่ที่ปลูกในจังหวัดพะเยา คือ พันธุ์อีดอ ลักษณะผลใหญ่ รูปทรงแป้น

เบี้ยว เนื้อหวานสีขาวขุ่นค่อนข้างเหนียว รสหวาน มีปริมาณน้ าตาลประมาณร้อยละ 18.7 ผลจะแก่เร็ว

กว่าผลพันธุ์อื่น ต้นเดือนกรกฎาคมก็เก็บผลผลิตได้ นิยมปลูกในทุกอ าเภอ แหล่งที่ปลูกมากคืออ าเภอ

เชียงค าและอ าเภอจุน ผลผลิตส่วนใหญ่จะผลิตเป็นล าไยอบแห้งทั้งเปลือก เนื่องจากสวนลิ้นจี่ส่วนใหญ่

ของจังหวัดพะเยาปลูกอยู่ระหว่างหุบเขาที่มีอากาศหนาวเย็นเกือบตลอดทั้งปีและปลูกในดินที่มีปริมาณ

ธาตุโพแทสเซียมสูง ส่งผลให้ลิ้นจี่ของจังหวัดพะเยามีลักษณะเด่น คือ ลูกใหญ่ สีผิวสวยตามชนิดพันธุ์ 

รสชาติหวาน เนื้อแห้งกรอบ ไม่มีน้ ามาก เมื่อแกะรับประทานสด สามารถเก็บเกี่ยวได้ก่อนจังหวัดอื่น ๆ 

ในภาคเหนอื ส่วนสถานการณ์ภาคอุตสาหกรรมของจังหวัดพะเยา มูลค่าผลผลิตของอุตสาหกรรม

จังหวัดพะเยาปี 2551 มีมูลค่า 2,434 ล้านบาท และมีโรงงานส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมต่อเนื่องจาก

การเกษตรกรรม มีกระบวนการผลิตที่ไม่ซับซ้อนใช้เทคโนโลยีแบบง่ายๆ มีจ านวนโรงงานทั้งสิ้น 226 

โรงงาน และส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมการเกษตรมีมากที่สุด คือ โรงสีข้าว รองลงมา คือ อุตสาหกรรม

อาหาร อุตสาหกรรมขนส่ง และอุตสาหกรรมอโลหะ ส่วนอุตสาหกรรมอื่นๆ ประกอบด้วย เฟอร์นิเจอร์

และเครื่องเขียน เครื่องดื่ม สิ่งทอ เครื่องแต่งกาย เครื่องหนัง ไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ กระดาษและ

ผลิตภัณฑ์จากกระดาษ เคมี ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมผลิตภัณฑ์โลหะ ซ่อมแซมโลหะ เครื่องจักรกล เป็น

ต้น 

 จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) และแผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย พ.ศ. 2550 – 2554 นั้น จึงท าให้หลักสูตร

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มีแผนมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่เป็นการพัฒนา

ก าลังคนด้านวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมโลจิสติกส์ และวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ โดยน าหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบกับปณิธานของมหาวิทยาลัยพะเยา คือ ปัญญาเพื่อความ

เข้มแข็งของชุมชน น ามาพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรฯ เพื่อใหส้อดคล้องกับนโยบายการพัฒนาประเทศ 

และสนองความต้องการของผู้ใชบ้ัณฑิตได้อย่างเหมาะสม 

 

 11.2 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

 มหาวิทยาลัยพะเยา ตั้งอยู่จังหวัดพะเยา เป็นจังหวัดในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย มี

สถานที่และแหล่งท่องเที่ยวส าคัญมากมาย ได้แก่ กว๊านพะเยา สถานีประมงน้ าจืดพะเยา อนุสาวรีย์พ่อ

ขุนง าเมือง วัดศรีโคมค า หอวัฒนธรรมนิทัศน์ วัดพระธาตุจอมทอง วัดอนาลาโย ดอยบุษราคัม วัดศรี

อุโมงค์ค า วัดลี วัดพระนั่งดิน วัดพระธาตุสบแวน วัดนันตาราม น้ าตกจ าปาทอง อุทยานแห่งชาติดอย

หลวง อุทยานแหง่ชาติดอยภูนาง อุทยานแหง่ชาติภูซาง น้ าตกภูซาง ถ้ าผาแดง ถ้ าน้ าลอด ตลาดการค้า



7 

 

ชายแดนไทย-ลาว ศูนย์วัฒนธรรมไทยลื้อ เป็นต้น ปัจจุบันการคมนาคมของจังหวัดพะเยาใช้ทางรถยนต์

เป็นหลัก คือ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32 ส่วนเครื่องบินต้องลงที่จังหวัดเชียงราย ส่วนรถไฟต้องลงที่

จังหวัดล าปางและจังหวัดเชียงใหม่และในอนาคตโครงการก่อสร้างทางรถไฟสายเด่นชัย-พะเยา-

เชียงราย-เชียงของ ที่สนับสนุนเชื่อมโยงระบบคมนาคมขนส่งกับประเทศเพื่อนบ้านและเปิดโอกาสให้

ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของระบบคมนาคมขนส่งในภูมิภาค แล้วจะท าให้จังหวัดพะเยาเปรียบเสมือน

ประตูการค้าหลักที่มุ่งสู่ประเทศในลุ่มน้ าโขง 6 ประเทศ ได้แก่ ไทย ลาว จนี (ตอนใต้) พม่า กัมพูชา และ

เวียดนาม ซึ่งต้องรองรับโครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 6 

ประเทศ (The Greater Mekong Subregional Economic Cooperation : GMS)โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในปี 

พ.ศ. 2556 การเปิดเสรีภาคบริการสาขาขนส่งและโลจิสติกส์ได้ก าหนดเป้าหมายให้นักลงทุนอาเซียน

เข้ามาจัดตั้งธุรกิจโดยถือหุน้ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ประกอบกับการลงนาม MRA วิชาชีพวิศวกร จาก

วิชาชีพ 7 สาขา ในประชาคมอาเซียน (ASEAN) 

 ดังนั้น สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จึงขอเป็น

ส่วนหนึ่งในการบูรณาการเรียนการสอนน าไปสู่กระบวนการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรฯ  ให้

สอดคล้องกับการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จงึต้องเน้นธ ารงรักษาศิลปะและ

วัฒนธรรมไทยไว้อย่างซาบซึ้งพร้อมกับการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านในลุ่มน้ าโขง 

เพื่อผลิตบัณฑิตและพัฒนาก าลังคนให้สามารถเข้าสู่การแข่งขันตลาดแรงงานในอนาคตได้อย่างมี

ประสิทธิผล 

 

12.  ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ 

 ของสถาบัน  

 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ได้ค านึงถึงกระบวนการ 

และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับหลักสูตรฯ ทุกภาคส่วน ได้แก่ การรับนิสิตเข้าศึกษา การเรียนการสอน การ

ปฏิบัติ การสังเกต การตั้งสมมุติฐาน การทดลอง การพิสูจน์ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การสรุปผล 

การน าเสนอ การฝึกงาน การวิจัย การบริการวิชาการ นิสิต อาจารย์ ครูปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่ 

ผูเ้ชี่ยวชาญ รวมถึงผู้ใชบ้ัณฑติ เพื่อทีมุ่่งผลติบัณฑิตใหม้ีความรู ้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ 

แล้วน าองค์ความรู้ที่มีไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมและตนเองให้มากที่สุดและสามารถ

สร้างนวัตกรรมของตนเองได้ โดยต้องตระหนักถึง จรรยาบรรณวิชาชีพ คุณธรรม ความดี ศีลธรรม 

จริยธรรม มารยาท ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย กาละเทศ เพื่อรับใช้สังคมไทยให้

มากขึ้นนั้น จึงได้มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นสหสาขาวิชามากขึ้น และมีการจัดกลุ่มแขนงวิชาชีพที่

เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการใหชั้ดเจนขึน้ โดยการจัดกลุ่มหมวดวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม

อุตสาหการ ออกเป็น 3 กลุ่มย่อย คือ วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมโลจสิติกส์ และวิศวกรรมเมคคา
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ทรอนิกส์ เพื่อเป็นการพัฒนาก าลังคนให้สอดคล้องกับสภาพการแข่งขันของตลาดแรงงานในประเทศ

และต่างประเทศ 

            12.2 ความเกี่ยวพันกับพันธกิจของสถาบัน 

 มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 ตามพระราชบัญญัติ 

มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 โดยใช้ปณิธานร่วมกันทั้งมหาวิทยาลัย (Determination Statement) ว่า 

“ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” หรือ “Wisdom for Community Empowerment” มีวัตถุประสงค์ 

(จุดเน้น) 5 ประการ และ ใช้ค่านิยมร่วมกันทั้งมหาวิทยาลัย (Core Values) โดยยึดหลักคิด 7 ประการ

เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกัน (Mutual Trust) เกิดเป็นองค์กรแห่งการ

เรียนรู้  (Learning Organization) และท าให้เกิดความเป็นสากล ( Internationalization) ซึ่งจะสอดรับ 

ส่งเสริม และเป็นปัจจัยแห่งความส าเร็จของปณิธาน ดังนั้น สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จึงได้มีการ

ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรใหส้อดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยพะเยาทั้งหมด 

 

13.  ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นท่ีเปิดสอนในคณะ/ สาขาวิชาอื่นของสถาบัน 

 13.1 กลุ่มวิชา/ รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ สาขาวิชา/ หลักสูตรอื่น 

                    13.1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

13.1.1.1  รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะศิลปศาสตร์ 

  

001103 ทักษะภาษาไทย 3(3-0-6) 

 Thai Language  Skills  

001111 ภาษาอังกฤษพืน้ฐาน 3(3-0-6) 

 Fundamental  English    

001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา 3(3-0-6) 

 Developmental  English    

001113 ภาษาอังกฤษเชงิวิชาการ 

English for Academic Purposes 

3(3-0-6) 

002122 ปรัชญาเพือ่ชีวติ 

Philosophy for Life 

3(3-0-6) 

002123 ภาษา สังคม และวัฒนธรรม 

Language Society and Culture 

3(3-0-6) 

003132 ไทยกับประชาคมโลก 

Thai and the World Community 

3(3-0-6) 

003133 วิถีไทย วิถีทัศน์ 3(3-0-6) 
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Thai Way and Vision 

003135 การเมอืง เศรษฐกิจ และสังคม 

Politics Economy and Society 

3(3-0-6) 

003136 พะเยาศกึษา 3(2-2-5) 

 Phayao Studies  

005172 การจัดการการด าเนินชีวิต 3(2-2-5) 

 Living  Management  

 

 13.1.1.2  รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ

ศลิปกรรมศาสตร์ 

 

002124 ปริทัศนศ์ลิปะการแสดงไทย 

Thai Performing Arts 

3(3-0-6) 

002125 ดุริยางควิจักขณ์ 

Music Appreciation 

3(3-0-6) 

002126 ศลิปะในชีวติประจ าวัน 

Arts in Daily Life 

3(3-0-6) 

 

13.1.1.3  รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

  

005170 พฤติกรรมมนุษย์ 

Human Behavior 

3(3-0-6) 

005171 ชีวติและสุขภาพ 3(3-0-6) 

 Life  and  Health  

 

13.1.1.4  รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์ 

 

004150 กอล์ฟ 

Golf 

1(0-2-1) 

004151 เกม 

Game 

1(0-2-1) 

004152 บริหารกาย 

Body Conditioning 

1(0-2-1) 
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004153 กิจกรรมเข้าจังหวะ 

Rhythmic Activities 

1(0-2-1) 

004154 ว่ายน้ า 

Swimming 

1(0-2-1) 

004155 ลีลาศ 

Social Dance 

1(0-2-1) 

004156 ตะกร้อ 

Takraw 

1(0-2-1) 

004157 นันทนาการ 

Recreation 

1(0-2-1) 

004158 ซอฟท์บอล 

Softball 

1(0-2-1) 

004159 เทนนิส 

Tennis 

1(0-2-1) 

004160 เทเบิลเทนนิส 

Table Tennis 

1(0-2-1) 

004161 บาสเกตบอล 

Basketball 

1(0-2-1) 

004162 แบดมนิตัน 

Badminton 

1(0-2-1) 

004163 ฟุตบอล 

Football 

1(0-2-1) 

004164 วอลเลย์บอล 

Volleyball 

1(0-2-1) 

004165 ศลิปะการต่อสู้ป้องกันตัว 

Art of Self – Defense 

1(0-2-1) 

005173 ทักษะชีวติ  2(1-2-3) 

 Life  Skills  

006142 คณิตศาสตรส์ าหรับชวีิตในยุคสารสนเทศ 

Mathematics for Life in the Information Age 

3(3-0-6) 

006245 วิทยาศาสตร์ในชีวติประจ าวัน 

Science in Daily Life 

3(3-0-6) 

13.1.1.5  รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม 
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006140 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 

Man and Environment 

3(3-0-6) 

006145 พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว 3(3-0-6) 

 Energy and Technology Around Us  

 

13.1.1.6รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะเภสัชศาสตร์ 

 

006143 ยาและสารเคมีในชีวติประจ าวัน 

Drugs and Chemicals in Daily Life 

3(3-0-6) 

 

13.1.1.7 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศ

ศาสตร์ 

 

002121 สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศกึษาค้นคว้า 

Information Science for Study and Research 

3(3-0-6) 

003134 อารยธรรมและภูมปิัญญาท้องถิ่น 3(3-0-6) 

 Civilization  and  Indigenous  Wisdom  

 

 13.1.1.8รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะนิติศาสตร์ 

 

003131 กฎหมายพืน้ฐานเพื่อคุณภาพชีวติ 3(3-0-6) 

 Fundamental Laws for Quality of Life  

 

13.1.1.9  รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร 

 

006141 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขัน้พืน้ฐาน 

Introduction to Computer Information Science 

3(2-2-5) 

 

13.1.1.10  รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ 
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006144 อาหารและวิถีชีวติ 

Food and Life Style 

3(3-0-6) 

 

       13.1.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

                              13.1.2.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะวทิยาศาสตร์ 

 

241151 แคลคูลัส 1  

Calculus I 

3(3-0-6) 

241152 แคลคูลัส 2  

Calculus II 

3(3-0-6) 

241153 แคลคูลัส 3  

Calculus III 

3(3-0-6) 

242101 หลักเคมี 

Principle of Chemistry 

4(3-3-8) 

244101 ฟิสิกส์ 1 

Physics I 

4(3-3-8) 

244102 ฟิสิกส์ 2  

Physics  

4(3-3-8) 

 

                              13.1.2.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะศิลปศาสตร์ 

 

146200  ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 

English for Specific Purposes 

 

3(3-0-6) 

                              13.1.2.3 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร 

 

226101  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

Computer Programming 

 

 

3(3-0-6) 
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 13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น 

 

264101  เครื่องมือพื้นฐานทางวิศวกรรมและการใช้งาน 

Engineering Tools and Operations 

2(1-3-4) 

264201  วัสดุวิศวกรรม 

Engineering Materials 

3(3-0-6) 

264202

  

สถิตวิิศวกรรม 

Engineering Statistics 

3(3-0-6) 

264301  กรรมวิธีการผลิต 1 

Manufacturing ProcessesI 

3(2-3-6) 

264221  เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 

Engineering Economics 

3(3-0-6) 

 

 13.3 การบรหิารจัดการ 

   13.3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ก าหนดนโยบายให้จัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ในโครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร และได้ด าเนินการ

แตง่ตัง้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

1) คณะกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมี อธิการบดี เป็นประธานคณบดี/

ผู้อ านวยการ เป็นกรรมการ และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นกรรมการและเลขานุการ ท าหน้าที่ 

ก าหนดนโยบายและพิจารณาการด าเนินการ การจัดการเรียนการสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไปของ

มหาวิทยาลัย 

2) คณะกรรมการด าเนินงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

เป็นประธาน รองคณบดี/รองผู้อ านวยการ เป็นกรรมการ ท าหน้าที่ พัฒนากระบวนการเรียนการสอน 

ก ากับ ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอน เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

ตลอดจนประสานงานเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนด าเนินไป ในทิศทางเดียวกัน 

3) คณะกรรมการประจ ารายวิชา ท าหนา้ที่ ประสานงานการจัดการเรียนการสอน 

 

13.3.2 หมวดวิชาเฉพาะ 
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สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการมีการบริหารจัดการรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะที่เปิด

สอนโดยสาขาวิชาอื่น โดยการจัดให้มีอาจารย์ประจ าเป็นผู้ประสานงานรายวิชา เพื่อท าหน้าที่

ปรึกษาหารือร่วมกับสาขาวิชาอื่นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และเกณฑ์การวัดผลการเรียนรู้ 

เพื่อให้การเรยีนการสอนเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1. ปรัชญา ความส าคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 1.1 ปรัชญาของหลักสูตร 

  พัฒนาก าลังคนให้เช่ียวชาญด้านการออกแบบ พัฒนา วางแผน ควบคุม กระบวนการผลิต วิจัย

ด าเนินงานคุณภาพ มาตรฐานสากล บริหารจัดการ ความปลอดภัย โลจิสติกส์และซัพพลายเชนลด

ต้นทุน สร้างสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดย

ครอบคลุมปัจจัยทุกด้านอย่างเหมาะสม พร้อมเป็นผู้น าที่มีจิตอาสา เป็นตัวอย่างที่ดีในการใช้หลัก

เศรษฐกิจพอเพียงรับใช้สังคมไทยและน าพาประเทศไทยสูป่ระเทศที่พัฒนาแล้ว 

 

 1.2 ความส าคัญ 

 หลักสูตรนี้ ได้ให้ความส าคัญในการพัฒนาประเทศที่จ าเป็นต้องท าตามล าดับขั้น โดยเริ่มด้วย

การสร้างพื้นฐานความรู้ สู่การปฏิบัติจริงให้เกิดทักษะ แล้วน าวิธีการปฏิบัติที่ดีหรือองค์ความรู้ที่ได้ต่อ

ยอดพัฒนาระบบการศึกษาและการวิจัยของประเทศไทย โดยน าโจทย์วิจัยจากชุมชนและ

ภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยสู่กระบวนการเรียนรู้และวิจัยเพื่อให้เกิดผลประโยชน์กับสังคมไทย

อย่างแท้จริง ดังนั้นเพื่อให้เกิดการตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตจึงมีความจ าเป็นที่ต้อง

ปรับปรุงหลักสูตรที่มีความสอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาได้จริง แล้วน าไปสู่นวัตกรรมและองค์ความรู้

ของสังคมไทย นั้น จึงได้เปิดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ และได้

แบ่งเป็น 3 กลุ่มวิชาเอก คือ วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมโลจิสตกิส์ และวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 

  

 1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 1.3.1 เพื่อผลิตวิศวกรอุตสาหการที่มคีุณธรรม จริยธรรม มีสัมมาคารวะ รูจ้ักกาลเทศะ และ

ท าหนา้ที่เป็นพลเมืองที่ดี รับผดิชอบต่อตนเอง วิชาชีพ และต่อสังคม และปฏิบัติตนภายใต้จรรยาบรรณ

วิชาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเสียสละ 

 1.3.2 เพื่อผลิตวิศวกรอุตสาหการที่มคีวามรูใ้นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติ 

สามารถประยุกต์ใชศ้าสตร์ดังกล่าวอย่างเหมาะสมเพื่อการประกอบวิชาชีพของตน และการศกึษาต่อใน

ระดับสูงขึ้นไปได้ 

 1.3.3 เพื่อผลิตวิศวกรอุตสาหการที่มคีวามใฝรู่้ในองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่มกีาร

เปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สามารถพัฒนาองค์ความรูท้ี่ตนมีอยู่ให้สูงขึ้นไป เพื่อพัฒนาตนเอง 

พัฒนางาน พัฒนาสังคมและประเทศชาติ 

 1.3.4 เพื่อผลิตวิศวกรอุตสาหการที่คิดเป็น ท าเป็น มีความคิดรเิริ่มสร้างสรรค์ และสามารถ

เลือกวิธีแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
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 1.3.5 เพื่อผลิตวิศวกรอุตสาหการที่มมีนุษยสัมพันธ์และมีความสามารถในการท างานร่วมกับ

ผูอ้ื่น มีทักษะในด้านการท างานเป็นหมูค่ณะ สามารถบริหารจัดการการท างานได้อย่างเหมาะสม และ

เป็นผู้มทีัศนคตทิี่ดใีนการท างาน 

 1.3.6 เพื่อผลิตวิศวกรอุตสาหการที่มคีวามสามารถในการตดิต่อสื่อสาร และใช้ภาษาไทย 

ภาษาต่างประเทศ และศัพท์ทางเทคนิคในการตดิต่อสื่อสาร รวมถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็น

อย่างดี 

 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง  

แผนการพัฒนา/ เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ ตัวบ่งชี้ 

1. ปรับปรุงหลักสูตรให้มีมาตรฐาน

ไม่ต่ ากว่ามาตรฐานคุณวุฒิระดับ

ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ 

พ.ศ. 2553 ที่กระทรวงศึกษาธิการ

ก าหนด และเป็นไปตามข้อบังคับ

สภาวิศกร วา่ด้วยการรับรอง

ปริญญา ประกาศนียบัตร หรอื

วุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2554 ให้

สอดคล้องกับความต้องการของ

ชุมชน ภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรม

ของประเทศไทย 

 

1. ติดตามการปรับปรุงมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับปริญญาตรสีาขา

วิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2553 

(มคอ.1) และ ข้อบังคับ ระเบียบ 

ของสภาวิศวกร 

 

 

 

 

2. ตดิตามและประเมินผล

เกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิต

ในการปฏิบัติงาน โดยพิจารณา

จากการเปลี่ยนแปลงและความ

ต้องการก าลังคนในภาคธุรกิจ

เพื่อเป็น 

ข้อมูลในการพัฒนาหลักสูตร 

3. ประสานความรว่มมือกับ

หนว่ยงานภายนอกหรือผูใ้ช้

บัณฑติในการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอน การฝกึอบรมและ

การฝึกงานของนสิิต 

 

 

1. เอกสาร มคอ.1 สาขา

วิศวกรรมศาสตร์ 

2. เอกสารการขอรับรองหลักสูตรและ

สถาบันการศึกษา สภาวิศวกร 

3. ผลการรับรองปริญญาฯ หลักสูตร 

พ.ศ. 2551 จากสภาวิศวกร 

4. ร่างหลักสูตร (ปรับปรุง) พ.ศ.2555 

1. ผู้ใชบ้ัณฑติมคีวามพึงพอใจบัณฑติ

โดยเฉลี่ยระดับ 3.5 จากระดับ 5 พร้อม

รายงานแสดงสถิตกิารมีงานท าของ

บัณฑติ 

 

 

 

1. เอกสารการประสานงานกับชุมชน 

ภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรม 

2. รายงานผลการฝกึอบรมเสริม

หลักสูตรต่างๆ รว่มกับหนว่ยงาน

ภายนอก 

3. รายงานผลการฝกึงานของนสิิต 

4. นิสติอย่างนอ้ยร้อยละ 80 ผ่านการ

ฝกึงาน 
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แผนการพัฒนา/ เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ ตัวบ่งชี้ 

2. พัฒนาบุคลากรสายวิชาการเพื่อ

พัฒนาการสอนให้สอดคล้องกับการ

เรียนรู้ของนิสติ และเป็นตัวอย่างที่ดี 

1. สนับสนุนให้เข้าร่วมฝกึอบรม 

สัมมนา และการประชุมวิชาการ 

2. สนับสนุนท าวิจัยในช้ันเรียน 

3. มีการประชุมนเิทศแนะแนว

อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และ

เข้าใจนโยบายของมหาวิทยาลัย 

คณะ และหลักสูตรที่สอน รวมทั้ง

อบรมวิธีการสอนแบบต่างๆ 

ตลอดการใช้และผลติสื่อการสอน 

และส่งเสริมการมีต าแหน่งทาง

วิชาการสูงขึ้น 

4. สนับสนุนการให้บุคลากร

บริการวิชาการแก่สังคมไทยเพื่อ

ผลติงานวิจัยที่มคีุณภาพ ได้รับ

การเผยแพรใ่นระดับชาติและ

นานาชาติ 

5. สนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วม

โครงการปฏิบัติธรรมหรอืที่

เกี่ยวข้องกับพิธีทางศาสนาพุทธ 

1. หลักฐานการอบรม สัมมนา และการ

ประชุมวิชาการ 

1. รายงานผลการท าวิจัยในช้ันเรยีน 

1. หลักฐานหรอืเอกสารแสดงผลการ 

ด าเนนิการ 

 

 

 

 

 

 

1. จ านวนผลงานวิชาการที่ได้รับการ

ตพีิมพ ์อย่างนอ้ยจ านวน 1 เรื่องต่อปี 

 

 

 

1. หลักฐานการปฏิบัติธรรมต่างๆหรือที่

เกี่ยวข้องกับพิธีทางศาสนาพุทธ 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบ 

  เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 

และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

 

1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน  

มีการศกึษาภาคฤดูร้อน 

 

 1.3 การเทยีบเคยีงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  

ไม่ม ี

 

2. การด าเนินการหลักสูตร  

 2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

  ภาคการศกึษาต้น เดือน มิถุนายน – ตุลาคม  

ภาคการศกึษาปลาย เดือนพฤศจิกายน – มีนาคม 

ภาคการศกึษาฤดูร้อน เดือน เมษายน – พฤษภาคม 

 

 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

  เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2553

และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

 

 2.3การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 

  เป็ น ไปตามระ เบียบการสอบคั ด เลื อกบุ คคล เข้ าศึกษา ในสถาบั นอุดมศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการ หรือตามระเบียบการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

2.4ปัญหาของนิสิตแรกเข้า 

 2.4.1 นิสิตแรกเข้ามีพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ค่อนข้างต่ า 

ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการเรียนการสอนในช้ันปีที่ 1 ภาคการศึกษาต้น และส่งผลกระทบต่อภาคการศึกษา

ถัดไป 
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 2.4.2 นิสิตแรกเข้ามีพื้นฐานด้านวิศวกรรมศาสตร์ ค่อนข้างต่ า ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการเรียน

การสอนในชัน้ปีที่ 1 ภาคการศกึษาต้น และส่งผลกระทบต่อภาคการศกึษาถัดไป 

 2.4.3 การเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษากับระดับมัธยมศึกษามีความแตกต่างกัน ดังนั้น

นิสติแรกเข้าอาจมปีัญหาเกี่ยวกับการปรับตัวได้ 

 

2.5กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ ข้อจ ากัดของนิสิตในข้อ 2.3  

 2.5.1 จัดโครงการปรับพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษให้กับนิสิต

แรกเข้าก่อนเปิดภาคเรียน 

 2.5.2 จัดโครงการปรับพื้นฐานด้านวิศวกรรมศาสตร์ให้กับนิสิตแรกเข้าก่อนเปิดภาคเรียน

และต่อเนื่องตลอดหลักสูตร อาจจัดให้นิสิตรุ่นพี่ หรือรุ่นเดียวกันที่มีผลการเรียนดีให้ค าแนะน า สอน

เสริม และฝกึหัดแก้โจทย์ปัญหาไปพร้อมๆ กัน 

 2.5.3 คณะมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานิสิตแต่ละช้ันปี เพื่อติดตาม ให้ค าปรึกษา 

ช่วยเหลือ และเมื่อเกิดปัญหานิสติสามารถปรึกษาหรอืขอค าแนะน าได้ 

 

 2.6แผนการรับนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป ี

จ านวนนิสิต 
จ านวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา (คน) 

2555 2556 2557 2558 2559 

ช้ันปีที่ 1 60 60 60 60 60 

ช้ันปีที่ 2  60 60 60 60 

ช้ันปีที่ 3   60 60 60 

ช้ันปีที่ 4    60 60 

รวม 60 120 180 240 240 

คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา    60 60 
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2.7 งบประมาณตามแผน 

หมวดรายจ่าย 
ปีงบประมาณ 

2555 2556 2557 2558 2559 

1. งบบุคลากร 

1.1 หมวดเงินเดือน 

   1.2 หมวดค่าจา้งประจ า 

 

1,680,000 

360,000 

 

2,520,000 

540,000 

 

4,200,000 

720,000 

 

5,040,000 

720,000 

 

5,040,000 

720,000 

2. งบด าเนนิการ 

    2.1 หมวดค่าตอบแทน 

    2.2 หมวดค่าใช้สอย 

    2.3 หมวดค่าวัสดุ 

    2.4 หมวดสาธารณูปโภค 

 

100,000 

150,000 

60,000 

120,000 

 

100,000 

225,000 

90,000 

240,000 

 

200,000 

360,000 

140,000 

360,000 

 

300,000 

420,000 

160,000 

480,000 

 

300,000 

420,000 

160,000 

480,000 

3. งบลงทุน 

    3.1 หมวดครุภัณฑ์ 

 

5,000,000 

 

5,000,000 

 

5,000,000 

 

5,000,000 

 

- 

4. งบเงินอุดหนุน 150,000 300,000 450,000 600,000 600,000 

รวมรายจ่าย 7,620,000 9,015,000 11,430,000 12,720,000 7,720,000 

 

  2.8 ระบบการศึกษา 

   แบบช้ันเรยีน 

  แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 

   แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 

  แบบทางไกลทางอเิล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (e – Learning) 

   แบบทางไกลทางอนิเทอร์เน็ต 

   อื่นๆ (ระบุ) 

 

2.9 การเทยีบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรยีนข้ามหาวิทยาลัย 

 เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศกึษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 
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3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

 3.1 หลักสูตร 

  3.1.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 147(6) หนว่ยกิต 

 

  3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร  

  1) โครงสรา้งหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่ก าหนดไว้ในเกณฑม์าตรฐาน

หลักสูตรของกระทรวงศกึษาธิการดังนี้ 

 

หมวดวิชา 
เกณฑ์มาตรฐาน 

สกอ. 

หลักสูตรปรับปรงุ 

พ.ศ. 2551 

หลักสูตรปรับปรงุ 

พ.ศ. 2555 

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไปไม่นอ้ยกว่า 30 หน่วยกิต 30 หน่วยกิต 30 หน่วยกิต 

   1.1 วชิาศกึษาท่ัวไปบังคับ  21  21 

   1.2 วชิาศกึษาท่ัวไปเลอืก  9 9 

2. หมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต 114 หนว่ยกติ 111 หน่วยกิต 

2.1 วชิาเฉพาะพืน้ฐาน    

     2.1.1กลุม่วชิาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และ

วทิยาศาสตร์ 

 21 21 

        2.1.2 วชิาพื้นฐานทางภาษา 

        2.1.3 กลุ่มวิชาพืน้ฐานทางวศิวกรรม 

ไมม่ขี้อก าหนด 3 

15 

3 

33 

2.2 วิชาเฉพาะด้าน    

        2.2.1 กลุ่มวิชาเฉพาะทางวศิวกรรมอุตสาหการ  45 24 

        2.2.2 กลุ่มวิชาแกน และวชิาชีพในสาขาวิศวกรรม

อุตสาหการกลุ่มรายวชิาแกน (9 หนว่ยกิต) 

               เลอืกเรียนกลุ่มรายวชิาเอกบังคับ  

               (12 หน่วยกิต) 

               เลอืกเรียนกลุ่มรายวชิาเอกเลอืก 

               (9 หน่วยกิต) 

 30 30 

3. หมวดวิชาเลือกเสร ี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 

4. รายวิชาบังคับไม่นับหนว่ยกติ  (6) (6) 

รวม  (หน่วยกิต)   ไม่น้อยกวา่ 120 หนว่ยกติ 150(6) หนว่ยกติ 147(6) หนว่ยกติ 

หมายเหต ุกลุ่มรายวชิาเอกบังคับและเลอืก มี 3 กลุ่ม คือ กลุ่มวิชาการจัดการทางวิศวกรรมและระบบการผลิต กลุ่ม

วชิาการจัดการโซ่อุปทาน และกลุ่มวชิาการควบคุมและผลิตอัตโนมัติโดยให้เลอืกเรียนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านัน้ 
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3.1.3 รายวิชา 

 1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     ไม่น้อยกว่า   30  หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไปบังคับ จ านวน  21  หน่วยกิต 

  กลุ่มวชิาภาษา      9  หนว่ยกิต 

001103 ทักษะภาษาไทย 3(3-0-6) 

 Thai language Skills  

001111 ภาษาอังกฤษพืน้ฐาน 3(3-0-6) 

 Fundamental English  

001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา 3(3-0-6) 

 Developmental English  

 

   กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์ 3  หนว่ยกิต 

  ให้นสิิตเลือกเพียง 1 รายวิชา 

003134 อารยธรรมและภูมปิัญญาท้องถิ่น 3(3-0-6) 

 Civilization and Indigenous Wisdom  

003136 พะเยาศกึษา 3(2-2-5) 

 Phayao Studies  

 

   กลุ่มวชิาพลานามัย บังคับเลือก   1  หนว่ยกิต 

004150 กอล์ฟ 1(0-2-1) 

 Golf  

004151 เกม 1(0-2-1) 

 Game  

004152 บริหารกาย 1(0-2-1) 

 Body Conditioning  

004153 กิจกรรมเข้าจังหวะ 1(0-2-1) 

 Rhythmic Activities  

004154 ว่ายน้ า 1(0-2-1) 

 Swimming 
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004155 ลีลาศ 1(0-2-1) 

 Social Dance  

004156 ตะกร้อ 1(0-2-1) 

 Takraw  

004157 นันทนาการ 1(0-2-1) 

 Recreation  

004158 ซอฟท์บอล 1(0-2-1) 

 Softball  

004159 เทนนิส 1(0-2-1) 

 Tennis  

004160 เทเบิลเทนนิส 1(0-2-1) 

 Table Tennis  

004161 บาสเกตบอล 1(0-2-1) 

 Basketball  

004162 แบดมินตัน 1(0-2-1) 

 Badminton  

004163 ฟุตบอล 1(0-2-1) 

 Football  

004164 วอลเลย์บอล 1(0-2-1) 

 Volleyball  

004165 ศลิปะการต่อสู้ป้องกันตัว 1(0-2-1) 

 Art of Self – Defense  

 

   กลุ่มวชิาบูรณาการ     8  หนว่ยกิต 

005171 ชีวติและสุขภาพ  3(3-0-6) 

 Life and Health  

005172 การจัดการการด าเนินชีวิต 3(2-2-5) 

 Living Management  

005173 ทักษะชีวติ 2(1-2-3) 

 Life Skills  
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     หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เลือกไม่น้อยกว่า   9หน่วยกิต 

  กลุ่มวชิาภาษา 

001113 ภาษาอังกฤษเชงิวิชาการ 3(3-0-6) 

 English for Academic Purposes  

 

            กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ 

002121 สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศกึษาค้นคว้า 3(3-0-6) 

 Information Science for Study and Research  

002122 ปรัชญาเพื่อชีวติ 3(3-0-6) 

 Philosophy for Life  

002123 ภาษาสังคมและวัฒนธรรม 3(3-0-6) 

 Language Society and Culture  

002124 ปริทัศนศ์ลิปะการแสดงไทย 3(3-0-6) 

 Thai Performing  Arts  

002125 ดุริยางควิจักขณ์ 3(3-0-6) 

 Music Appreciation  

002126 ศลิปะในชีวติประจ าวัน 3(3-0-6) 

 Arts in Daily Life  

 

            กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์ 

003131 กฎหมายพืน้ฐานเพื่อคุณภาพชีวติ 3(3-0-6) 

 Fundamental Laws for Quality of Life  

003132 ไทยกับประชาคมโลก 3(3-0-6) 

 Thai and the World Community  

003133 วิถีไทย  วิถีทัศน์ 3(3-0-6) 

 Thai  Way  and  Vision  

003135 การเมอืง เศรษฐกิจ และสังคม 3(3-0-6) 

 Politics Economy and Society  
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            กลุ่มวชิาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

006140 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 

 Man and Environment  

006141 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขัน้พืน้ฐาน 3(2-2-5) 

 Introduction to Computer Information Science  

006142 คณิตศาสตรส์ าหรับชวีิตในยุคสารสนเทศ 3(3-0-6) 

 Mathematics for Life in the Information Age  

006143 ยาและสารเคมีในชีวติประจ าวัน 3(3-0-6) 

 Drugs and Chemicals in Daily Life  

006144 อาหารและวิถีชีวติ 3(3-0-6) 

 Food and Life Style  

006145 พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว 3(3-0-6) 

 Energy and Technology Around Us  

006245 วิทยาศาสตร์ในชีวติประจ าวัน 3(3-0-6) 

 Science in Daily Life  

 

                กลุ่มวิชาบูรณาการ 

005170 พฤติกรรมมนุษย์ 3(3-0-6) 

 Human Behavior  

 

  2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 111 หน่วยกิต 

   2.1) วิชาเฉพาะพื้นฐาน 

   2.1.1) กลุ่มวชิาพืน้ฐานทางคณิตศาสตรแ์ละวิทยาศาสตร์  21  หนว่ยกิต 

241151 แคลคูลัส 1  

Calculus I 

3(3-0-6) 

241152 แคลคูลัส 2  

Calculus II 

3(3-0-6) 

241153 แคลคูลัส 3  

Calculus III 

3(3-0-6) 

242101 หลักเคมี 

Principle of Chemistry 

4(3-3-8) 
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244101 ฟิสิกส์ 1 

Physics I 

4(3-3-8) 

244102 ฟิสิกส์ 2  

Physics II 

4(3-3-8) 

 

   2.1.2) กลุ่มวชิาพืน้ฐานทางภาษา   3  หน่วยกิต 

146200  ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 

English for Specific Purposes 

3(3-0-6) 

 

   2.1.3) กลุ่มวชิาพืน้ฐานทางวิศวกรรมอุตสาหการ 33  หนว่ยกิต 

226101  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

Computer Programming 

3(3-0-6) 

261101  เขียนแบบวิศวกรรม 

Engineering Drawing 

3(2-3-6) 

261111  กลศาสตร์วิศวกรรม 1  

Engineering Mechanics I 

3(3-0-6) 

261211  กลศาสตร์วิศวกรรม 2 

Engineering Mechanics II 

3(3-0-6) 

261232  เทอร์โมไดนามกิส์พืน้ฐาน 

Fundamental of Thermodynamics 

3(3-0-6) 

262201 วิศวกรรมไฟฟ้าพืน้ฐาน 

Fundamental of Electrical Engineering 

4(3-3-8) 

264101  เครื่องมือพื้นฐานทางวิศวกรรมและการใช้งาน 

Engineering Tools and Operations 

2(1-3-4) 

264201  วัสดุวิศวกรรม 

Engineering Materials 

3(3-0-6) 

264202

  

สถิตวิิศวกรรม 

Engineering Statistics 

3(3-0-6) 

264301  กรรมวิธีการผลิต 1 

Manufacturing ProcessesI 

3(2-3-6) 

264302

  

กรรมวิธีการผลิต 2 

Manufacturing ProcessesII 

3(2-3-6) 
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2.2) วิชาเฉพาะด้าน 

   2.2.1) กลุ่มวิชาเฉพาะทางวิศวกรรมอุตสาหการ 24  หนว่ยกิต 

264221  เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 

Engineering Economics 

3(3-0-6) 

264311  การวิจัยด าเนินงาน 

Operations Research 

3(3-0-6) 

264312  การควบคุมคุณภาพ 

Quality Control 

3(3-0-6) 

264313  การศกึษาการปฏิบัติงานทางอุตสาหกรรม 

Industrial Work Study 

3(3-0-6) 

264314  วิศวกรรมความปลอดภัย 

Safety Engineering 

3(3-0-6) 

264322

  

วิศวกรรมการซ่อมบ ารุง 

Maintenance Engineering 

3(3-0-6) 

264411  การวางแผนและควบคุมการผลิต 

Production Planning and Control 

3(3-0-6) 

264423

  

การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม 

Industrial Plant Design 

3(3-0-6) 

   

   2.2.2) กลุ่มวิชาแกน และวิชาชีพวิศวกรรมอุตสาหการ 30  หนว่ยกิต 

   กลุ่มรายวิชาแกน จ านวน 9  หนว่ยกิต 

261221  กลศาสตร์ของของไหล 

Mechanics of Fluids 

3(3-0-6) 

261394  ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 

MechanicalEngineering Laboratory 

1(0-3-2) 

264431  ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ 

Industrial Engineering Laboratory 

3(2-3-6) 

264491  สัมมนา 

Seminar 

1(0-3-2) 

264492

  

โครงงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ 

Industrial Engineering Project 

1(0-3-2) 
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    เลือกเรียนกลุ่มรายวิชาเอกบังคับ   จ านวน 12  หนว่ยกิต 

    ให้เลือกเรียนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ดังตอ่ไปนี้ 

   กลุ่มวชิาการจัดการทางวิศวกรรมและระบบการผลติ 

264341  วิศวกรรมเครื่องมอื 

Tool Engineering 

3(2-3-6) 

264342

  

การวิเคราะหต์้นทุนทางอุตสาหกรรม 

Industrial Cost Analysis 

3(3-0-6) 

264441  จติวิทยาอุตสาหกรรม 

Industrial Psychology 

3(3-0-6) 

264442

  

การจัดองค์กรทางอุตสาหกรรมและการจัดการ 

Industrial Organization and Management 

3(3-0-6) 

 

   กลุ่มวิชาการจัดการโซ่อุปทาน 

264343

  

การจัดการโลจสิติกส์และโซ่อุปทาน 

Logistics and Supply Chain Management 

3(3-0-6) 

264344

  

การจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้า 

Inventory and Warehouse Management 

3(3-0-6) 

264443

  

การขนสง่และกระจายสินค้า 

Transportation and Distribution 

3(3-0-6) 

264444  การออกแบบระบบขนถ่ายวัตถุดิบ 

Material Handling Systems Design 

3(3-0-6) 

 

   กลุ่มวชิาการควบคุมและผลิตอัตโนมัติ 

264345

  

การผลิตแบบอัตโนมัติ 

Manufacturing Automation 

3(2-3-6) 

264346

  

หุน่ยนต์อุตสาหกรรมและเครื่องกลวิทัศน์ 

Industrial Robotics and Machine Vision 

3(3-0-6) 

264445

  

ระบบคอมพิวเตอร์และการเชื่อมตอ่ 

Computer System and Interfacing 

3(3-0-6) 

264446

  

ระบบควบคุมและแบบจ าลอง 

Modeling and Control Systems 

3(3-0-6) 

 

 



29 

 

   เลือกเรียนกลุ่มรายวิชาเอกเลือก จ านวน 9  หนว่ยกิต 

   ให้เลือกเรียนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

   กลุ่มวชิาการจัดการทางวิศวกรรมและระบบการผลติ 

264451  กฎหมายอุตสาหกรรม 

Industrial Laws 

3(3-0-6) 

264452

  

การจัดการคุณภาพ 

Quality Management 

3(3-0-6) 

264454

  

การจัดการโครงการ 

Project Management 

3(3-0-6) 

264455

  

การศกึษาความเป็นไปได้ 

Feasibility Study 

3(3-0-6) 

264457

  

วิศวกรรมคุณค่า 

Value Engineering 

3(3-0-6) 

264458

  

การยศาสตร์ 

Ergonomics 

3(3-0-6) 

264459

  

การประหยัดพลังงาน 

Energy Conservation 

3(2-3-6) 

264461  การออกแบบและวิเคราะห์การทดลอง 

Design and Analysis of Experiments 

3(3-0-6) 

264462

  

การวางแผนทรัพยากรองค์กร 

Enterprise Resource Planning 

3(2-3-6) 

264464

  

วิศวกรรมโลหะการ 

Metallurgy Engineering 

3(2-3-6) 

264465

  

การใชค้อมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ ผลิต และงาน

วิศวกรรม 

Computer Aided Design, Manufacturing and 

Engineering 

3(2-3-6) 

264466

  

หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมอุตสาหการ 

Selected topic in Industrial Engineering 

 

 

 

 

3(3-0-6) 
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   กลุ่มวชิาการจัดการโซ่อุปทาน 

264471  การขนสง่ต่อเนื่องหลายรูปแบบ 

Multimodal Transport 

3(3-0-6) 

264472

  

การขนถ่ายวัสดุและการบรรจุภัณฑ์ 

Material Handling and Packaging 

3(3-0-6) 

264473

  

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์ 

Legal Aspects for Logistics 

3(3-0-6) 

264474  ทฤษฎีเกมและกลยุทธ์ทางธุรกิจ 

Game Theory and Business Strategy 

3(3-0-6) 

264475

  

เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับโลจสิติกส์ 

Information Technology for Logistics 

3(3-0-6) 

264476

  

การจัดการการจัดหา 

Procurement Management 

3(3-0-6) 

264477  โลจสิติกส์ระหว่างประเทศ 

International Logistics 

3(3-0-6) 

   

   กลุ่มวชิาการควบคุมและผลิตอัตโนมัติ 

264481  อิเล็กทรอนิกส์และวงจรดจิิทัล 

Electronic and Digital Circuit 

3(3-0-6) 

264482

  

การประยุกต์ใช้ไมโครโปรเซสเซอร์ 

Microprocessor Application 

3(2-3-6) 

264483

  

การออกแบบเครื่องจักรกล 

Mechanical Design 

3(3-0-6) 

264484

  

ระบบการผลิตแบบยืดหยุ่น 

Flexible Manufacturing System 

3(2-3-6) 

264485

  

ปัญญาประดิษฐ์ 

Artificial Intelligence 

3(3-0-6) 

 

   กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมอื่นๆ 

275200

  

อาสาพัฒนาชุมชนส าหรับวิศวกร 

Community Development Voluntary for Engineers 

3(2-3-6) 
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  3) หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต 

  นิสติสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา หรอื

สถาบันอุดมศกึษาอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศกึษาทั่วไป 

 

  4) หมวดวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต จ านวน   6 หน่วยกิต 

264391 การฝึกงาน 

Professional Training 

6 หนว่ยกิต 

(ไม่น้อยกว่า 280 ชม.) 
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3.1.4 แผนการศึกษา 

ชั้นปีที่  1 

ภาคการศึกษาต้น 

001111 ภาษาอังกฤษพืน้ฐาน 3(3-0-6) 

 Fundamental English  

001103 ทักษะภาษาไทย 3(3-0-6) 

 Thai Language  Skills  

241151 แคลคูลัส 1 3(3-0-6) 

 Calculus I  

242101 หลักเคมี 4(3-3-8) 

 Principle of Chemistry  

244101 ฟิสิกส์ 1 4(3-3-8) 

 Physics I  

261101 เขียนแบบวิศวกรรม 3(2-3-6) 

 Engineering Drawing  

 รวม 20 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่  1 

ภาคการศึกษาปลาย 

001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา 3(3-0-6) 

 Developmental English  

134300 *

  

อารยธรรมและภูมปิัญญาท้องถิ่น 

Civilization and Indigenous Wisdom  

3(3-0-6) 

13300 6*

  

พะเยาศกึษา 

Phayao Studies  

3(2-2-5) 

004xxx กลุ่มวชิาพลานามัย 1(0-2-1) 

 Personal Hygiene Courses  

005173 ทักษะชีวติ 2(1-2-3) 

 Life Skills  

241152 แคลคูลัส 2 3(3-0-6) 

 Calculus II  

244102 ฟิสิกส์ 2 4(3-3-8) 

 Physics II  

261111 กลศาสตรว์ิศวกรรม 1 3(3-0-6) 

 Engineering Mechanics I  

264101 เครื่องมือพื้นฐานทางวิศวกรรมและการใช้งาน 2(1-3-4) 

 Engineering Tools and Operations  

 รวม 21 หน่วยกิต 

 หมายเหตุ * ใหนิ้สิตเลือกเพียง 1 รายวิชา 
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ชั้นปีที่  2 

ภาคการศึกษาต้น 

005172 การจัดการการด าเนินชีวิต 3(2-2-5) 

 Living Management  

241153 แคลคูลัส 3 3(3-0-6) 

 Calculus III  

261211 กลศาสตร์วิศวกรรม 2 3(3-0-6) 

 Engineering Mechanics II  

264201 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6) 

 Engineering Materials  

264221 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 3(3-0-6) 

 Engineering Economics  

00xxxx วิชาศกึษาทั่วไปเลือก 3(x-x-x) 

 General Elective  

00xxxx* วิชาศกึษาทั่วไปเลือก 

General Elective 

3(x-x-x) 

 รวม 21หน่วยกิต 

หมายเหตุ * ให้เลือกเรยีน 001113 ภาษาอังกฤษเชิงวชิาการ  

          (English for Academic Purposes) 
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ชั้นปีที่  2 

ภาคการศึกษาปลาย 

146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 3(3-0-6) 

 English for Specific Purposes  

226101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) 

 Computer Programming  

261221 กลศาสตร์ของของไหล 3(3-0-6) 

 Mechanics of Fluids  

262201 วิศวกรรมไฟฟ้าพืน้ฐาน 4(3-3-8) 

 Fundamental of Electrical Engineering  

264202 สถิตวิิศวกรรม 3(3-0-6) 

 Engineering Statistics  

00xxxx วิชาศกึษาทั่วไปเลือก 3(x-x-x) 

 General Elective  

xxxxxx* วิชาเอกเลือกเฉพาะสาขา 

Major Elective 

3(x-x-x) 

 รวม 22หน่วยกิต 

หมายเหตุ * ให้เลือกเรยีน 275200 อาสาพัฒนาชุมชนส าหรับวิศวกร 

                                         Community Development Voluntary for Engineers 
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ชั้นปีที่  3 

ภาคการศึกษาต้น 

261232 เทอร์โมไดนามกิส์พื้นฐาน 3(3-0-6) 

 Fundamental of Thermodynamics  

261394  ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 

MechanicalEngineering Laboratory 

1(0-3-2) 

264301 กรรมวิธีการผลิต 1 3(2-3-6) 

 Manufacturing ProcessesI  

264311 การวิจัยด าเนินงาน 3(3-0-6) 

 Operations Research  

264312 การควบคุมคุณภาพ 3(3-0-6) 

 Quality Control  

264314 วิศวกรรมความปลอดภัย 3(3-0-6) 

 Safety Engineering  

xxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x) 

 Free Elective  

 รวม 19 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่  3 

ภาคการศึกษาปลาย 

005171 ชีวติและสุขภาพ 3(3-0-6) 

 Life and Health  

264302 กรรมวิธีการผลิต 2 3(2-3-6) 

 Manufacturing Processes II  

264313 การศกึษาการปฏิบัติงานทางอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 

 Industrial Work Study  

264322 วิศวกรรมการซ่อมบ ารุง 3(3-0-6) 

 Maintenance Engineering  

2643xx วิชาเอกบังคับ 3(x-x-x) 

 Major Required Course  

2643xx วิชาเอกบังคับ 3(x-x-x) 

 Major Required Course  

xxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x) 

 Free Elective  

 รวม 21 หน่วยกิต 

 

ภาคการศกึษาฤดูร้อน 

264391 การฝึกงาน 

Professional Training 

6 หนว่ยกิต 

(ไม่น้อยกว่า 280 ชม.) 

 รวม 6  หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่  4 

ภาคการศึกษาต้น 

264411 การวางแผนและควบคุมการผลิต 3(3-0-6) 

 Production Planning and Control  

264423 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 

 Industrial Plant Design  

264431 ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ 3(2-3-6) 

 Industrial Engineering Laboratory  

2644xx วิชาเอกบังคับ 3(x-x-x) 

 Major Required Course  

264491  สัมมนา 

Seminar 

1(0-3-2) 

 รวม 13 หน่วยกิต 

 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

2644xx วิชาเอกบังคับ 3(x-x-x) 

 Major Required Course  

2644xx วิชาเอกเลือกเฉพาะสาขา 3(x-x-x) 

 Major Elective  

2644xx วิชาเอกเลือกเฉพาะสาขา 3(x-x-x) 

 Major Elective  

264492

  

โครงงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ 

Industrial Engineering Project 

1(0-3-2) 

 รวม 10 หน่วยกิต 
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3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 

 

001103 ทักษะภาษาไทย        3(3-0-6) 

 Thai Language Skills 

  ทักษะการใช้ภาษาไทย ทั้งในด้านการฟัง การอ่าน การพูดและการเขียน เพื่อการสื่อสาร   โดยเน้น

ทักษะการเขียนเป็นส าคัญ 

  Thai language skills in listening, reading, speaking and writing for communication emphasizing on 

writing skills 

 

001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน        3(3-0-6) 

   Fundamental English   

 ทักษะการฟัง พูด  อ่าน  เขียนภาษาอังกฤษและไวยากรณ์ระดับพื้นฐานเพื่อการสื่อสารใน

ปริบททางวิชาการและปริบทอื่น ๆ 

  English listening, speaking, reading, and writing skills, and grammar for communicative 

purposes in academic contexts and others 

 

001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา        3(3-0-6) 

 Developmental English   

  ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษและไวยากรณ์ระดับซับซ้อน  เพื่อการสื่อสาร ใน

ปริบททางวิชาการและปริบทอื่นๆ 

  More complete English listening, speaking, reading, and writing skills, and grammar for 

communicative purposes in academic contexts and others 

 

001113 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ     3(3-0-6) 

 English for Academic Purposes 

   ทักษะภาษาอังกฤษ เน้นทักษะการอา่นและการเขียนงานวิชาการ การศกึษาค้นคว้าวิจัยที่

เกี่ยวข้องกับสาขาของผู้เรยีน 

   English skills emphasizing on reading and writing pertaining to students’ academic areas 

and research interest 
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002121 สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษาค้นคว้า     3(3-0-6) 

  Information Sciences for Study and  Research 

 ความหมายความส าคัญและประเภทของแหล่งสารสนเทศการจัดระบบสารสนเทศการเข้าถึง

สารสนเทศต่าง ๆการสืบค้นสารสนเทศด้วยคอมพิวเตอร์บริการฐานข้อมูลการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

การเลือกการสังเคราะห์และการน าเสนอสารสนเทศตลอดจนเสริมสร้างใหผู้เ้รียนมีเจตคติที่ดีและมีนิสัย

ในการใฝ่หาความรู ้

  Meaning and significance of information sources, approaches, and database services; 

information technology application, selection, synthesis, and presentation of information as well as 

creating positive attitudes and sense of inquiry in students 

 

002122 ปรัชญาเพื่อชีวิต     3(3-0-6) 

 Philosophy for Life 

   ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับปรัชญาและแนวคิดโลกทัศน์ ชีวทัศน์ ปรัชญาชีวิต และวิถีการด าเนิน

ชีวิต ประสบการณ์อันทรงคุณค่า ปัจจัยหรอืเงื่อนไขที่ส่งผลต่อความส าเร็จในชีวิตและงานในทุกมิติของ

ผูม้ีช่ือเสียง เพื่อประยุกต์ใชใ้นการสร้างสรรค์ พัฒนาชีวติที่มีคุณภาพ มีประโยชน์ และคุณค่าต่อสังคม 

   Introduction to philosophy, philosophical concepts on life and world, philosophy of life, way 

of life, valuable experiences, factors leading to success in life and works of outstanding persons as 

to apply for creativity and life enhance  

 

002123 ภาษา สังคมและวัฒนธรรม       3(3-0-6) 

 Language Society and Culture 

   ความรูท้ั่วไปเกี่ยวกับภาษา สังคมและวัฒนธรรมไทย  ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาที่มีต่อสังคม

และวัฒนธรรม วัฒนธรรมในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร  ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของภาษาอัน

เนื่องมาจากปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรม 

   Knowledge about language Thai society and culture, relation between language and 

society and language and culture and language change caused by social and cultural factors 

 

002124 ปริทัศน์ศิลปะการแสดงไทย     3(3-0-6) 

 Thai Performing Arts 

   ลักษณะและคุณค่าของนาฎศิลป์ไทยแบบมาตรฐานและแบบพื้นบ้านเพื่อให้เกิดสุนทรียะใน

การชมนาฏศลิป์ไทยประเภทต่าง ๆ 
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  The characteristics and values of both Thai classical and local dance to enable student to 

understand and have background knowledge of different kinds of Thai dance 

 

002125 ดุริยางควิจักขณ์                                                  3(3-0-6) 

 Music Appreciation 

   ลักษณะ ความส าคัญ พัฒนาการ องค์ประกอบทางด้านดนตรี บทเพลง คีตกวี สุนทรียศาสตร์

ทางด้านดนตรีไทย และตะวันตก ลักษณะและบทเพลงที่ใช้ในการแสดงดนตรี มารยาทในการเข้าฟัง

ดนตรี การวิจารณ์และอภิปรายจากการฟังและชมการแสดงดนตรี รวมทั้งบทบาทของดนตรีไทย และ

ตะวันตกในสังคมไทยตั้งแต่อดตีจนถึงปัจจุบัน 

  Musical characteristics, importance of music development, musical components, lyrics, music 

composers, aesthetics of Thai and Western music, the characteristics and repertoire for musical 

performance, music etiquette, criticism and discussion on the musical performance including the roles 

of Thai and Western music in Thai society from the past to the present 

 

002126 ศิลปะในชีวติประจ าวัน     3(3-0-6) 

 Arts in Daily Life 

 การรับรู้ทางด้านศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม เพื่อประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันประกอบด้วย

ทัศนศิลป์ หัตถศิลป์ การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบแฟช่ัน ศิลปะภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว การ

ออกแบบการสื่อสาร รวมทั้งความรู้ ทางสถาปัตยกรรม ด้าน การประหยัดพลังงาน คติความเชื่อต่างๆ 

อันจะน าไปสู่การเห็นคุณค่าของรสนิยมและสุนทรีย์ในการด ารงชีวติที่สัมพันธ์กับบริบทต่างๆ ทั้งของไทย

และสากล 

 Recognition of the arts and architecture for application in daily life, Topics include visual art, 

craftsmanship, product design, fashion design, photography, animation and visual communication 

design, Knowledge of architecture in energy-saving management, Beliefs concerning appreciation 

of values in taste and aesthetics to live in harmony in national and international contexts 

  

003131 กฎหมายพื้นฐานเพื่อคุณภาพชวีิต     3(3-0-6) 

 Fundamental Laws for Quality of Life 

   ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบกฎหมายและประเภทของกฎหมาย สิทธิมนุษยชนและสิทธิ ขั้น

พื้นฐานตามรัฐธรรมนูญ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายอาญา กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 

กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ กฎหมายเกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่นกฎหมายเพื่อการอนุรักษ์
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สิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญาท้องถิ่น และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและการพัฒนา

คุณภาพชวีิตของนิสติ 

 Fundamental knowledge of legal systems and types of laws, human rights and basic rights 

under the constitution, civil and commercial law, criminal law, intellectual property law, information 

technology law, law concerning local administration, law on natural resources and traditional 

knowledge preservation, an laws concerning contemporary phenomenon and student’s quality of life 

 

003132  ไทยและประชาคมโลก       3(3-0-6) 

  Thai and the World Community 

 ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐไทยกับสังคมโลกภายใต้การเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาต่างๆ ตัง้แต่ก่อน

สมัยใหมจ่นถึงสังคมในยุคปัจจุบัน บทบาทของไทยบนเวทีโลกและแนวโน้มในอนาคต 

   Relations between Thailand and the world community under changes during various times 

stating from the pre-modern age up to the present, roles of Thailand in the world forum and future 

trends 

 

003133 วิถีไทย วิถทีัศน์     3(3-0-6) 

 Thai Way and Vision 

  ความหมาย ความส าคัญของวิถีไทย วิถีทัศน์ พัฒนาการของวิถีไทยสู่ปัจจุบัน ลักษณะเฉพาะ

และอัตลักษณ์ความเป็นไทย กระบวนการเปลี่ยนแปลงแนวคิดที่เกี่ยวกับวิถีไทย การด ารงความเป็นไทย

ในโลกปัจจุบัน 

  Meaning, significance of Thai ways and vision, development of Thai ways up to the present, 

specific features and identity of Thai-ness, the change process, concepts regarding the Thai way, and 

conservation Thai-ness ina changing world 

 

003134 อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน      3(3-0-6) 

 Civilization and Indigenous Wisdom 

  อารยธรรมในยุคต่าง ๆ วิถีวัฒนธรรม วิถีชีวิต  ประเพณี  พิธีกรรม คติความเชื่อ ภูมิปัญญา

ท้องถิ่น  และการอนุรักษ์  สบืทอด  และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น 

  Civilization throughout history, cultural evolution, ways of life, traditions, ritual practices, 

beliefs and contribution and development are preservative of wisdom 

 

003135 การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม      3(3-0-6) 
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 Politics Economy and Society   

  ความหมายและความสัมพันธ์ของการเมือง เศรษฐกิจ สังคม พัฒนาการเมืองไทยและระดับ

สากล การเมอืงและการปรับตัวของประเทศพัฒนาและก าลังพัฒนา ระบบเศรษฐกิจโลก ผลกระทบของ

โลกาภวิัตน์กับการเมอืง เศรษฐกิจ และสังคม ความสัมพันธ์ของระบบโลกกับประเทศไทย 

    Meaning and relation among politics, economy, and society, Thai and international political 

development, politics and adjustment of developed countries, the global economics system, impacts 

of globalization on politics economy and society, relations between the world system and Thailand 

 

003136 พะเยาศึกษา         3(2-2-5) 

 Phayao Studies 

 พัฒนาการทางประวัติศาสตร์โบราณคดี  พลวัตทางสังคม การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ

และวัฒนธรรมของจังหวัดพะเยาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ปัจจัยที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง การ

วิเคราะหแ์นวโน้มการพัฒนาด้านต่าง ๆ ในอนาคต ภายใต้บริบทโลกาภวิัตน์และประชาคมอาเซียน 

History, archeology, social dynamics, politics, economics and culture from the past to 

present, factors influencing the changes, analytical study of the sustainable development in the 

future; globalization and ASEAN communities context 

 

004150  กอล์ฟ         1(0-2-1) 

  Golf 

   ประวัติ ความหมาย ความส าคัญ การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับกีฬากอล์ฟ  

การฝึกทักษะเบือ้งตน้ และกฎกติกามารยาทของกีฬากอล์ฟ 

   History definition importance and physical fitness for golf basic skill training rules and 

etiquette of golf 

 

004151   เกม          1(0-2-1) 

 Game 

    ประวัติ วิวัฒนาการความเป็นมา ความส าคัญ ความหมาย ทฤษฎีการเล่น เทคนิคการเป็นผูน้ า การ

ฝึกกิจกรรม ประเภทของเกม เทคนิคการสอน ตลอดจนการใช้เครื่องอ านวยความสะดวก อุปกรณ์ 

รวมถึงความคิดสร้างสรรค ์อีกทั้งส่งเสริมการใช้เวลาวา่งให้เกิดประโยชน์ 

   History philosophy definition and importance of games type of games basic game leadership 

and games participation 
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004152 บริหารกาย          1(0-2-1) 

 Body Conditioning 

   ประวัติ  ความหมาย ความส าคัญของการบริหารกาย หลักการออกก าลังกาย กิจกรรมการ

สร้างสมรรถภาพทางกาย และการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 

   History, definition and importance of body conditioning; principle of exercises, physical 

fitness activities, and physical fitness test 

 

004153 กิจกรรมเข้าจังหวะ         1(0-2-1) 

   Rhythmic Activities 

  ประวัติ ความหมาย ความส าคัญ การเคลื่อนไหวเบื้องต้น ท่าเต้นร าพื้นเมือง และวัฒนธรรม

การเต้นร าของนานาชาต ิ

   History, definition, importance and basic movements of folk dances and international folk 

dances  

 

004154 ว่ายน้ า         1(0-2-1) 

 Swimming 

  ประวัติ ความหมาย ความส าคัญการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับกีฬาว่ายน้ า การ

ฝกึทักษะเบือ้งตน้ และกฎกติกามารยาทของกีฬาว่ายน้ า 

   History definition importance physical fitness basic skill training rules and etiquette of 

swimming 

 

004155 ลีลาศ          1(0-2-1) 

             Social Dance 

  ประวัติ ความหมาย ความส าคัญ การเคลื่อนไหวเบื้องต้น รูปแบบการเต้นร าสากลและ

มารยาทของการเตน้ร าสากล 

   History, definition, importance, basic movement, types, and etiquette of social dances 
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004156 ตะกร้อ         1(0-2-1) 

 Takraw 

  ประวัติ ความหมาย ความส าคัญ การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับนักกีฬาตะกร้อ 

การฝึกทักษะเบือ้งตน้ และกฎกติกามารยาทของกีฬาตะกร้อ 

  History definition importancephysical fitness basic skill training, rules and etiquette of takraw 

 

004157 นันทนาการ          1(0-2-1) 

 Recreation 

  ความหมาย  ขอบข่ายและความส าคัญของกิจกรรมนันทนาการในรูปแบบต่างๆตลอดจน

สามารถน ากิจกรรมนันทนาการไปประยุกต์ใชใ้ห้เหมาะสมและเกิดประโยชน์ 

   History philosophy definition and importance of recreation nature of activities and recreation 

participation 

 

004158 ซอฟท์บอล          1(0-2-1) 

 Softball 

  ประวัติ ความหมาย ความส าคัญ การเสริมสร้างสรรมถภาพทางกายส าหรับกีฬาซอท์ฟบอล 

การฝึกทักษะเบือ้งตน้ กฎ กติกา มารายาทของกีฬาซอท์ฟบอล   

  History, definition, importance and physical fitness for softball; basic skill training, rules 

and etiquette of softball 

 

004159 เทนนิส          1(0-2-1) 

 Tennis 

  ประวัติ ความหมาย ความส าคัญ การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับกีฬาเทนนิสการ

ฝกึทักษะเบือ้งตน้ และกฎกติกา มารยาทของกีฬาเทนนิส 

  History definition Importance and physical fitness for tennis basic skill training rules and 

etiquette of tennis 

 

004160 เทเบิลเทนนิส         1(0-2-1) 

 Table Tennis 

  ประวัติ ความหมาย ความส าคัญ การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับกีฬาเทเบิล

เทนนิส การฝึกทักษะเบือ้งตน้และกฎกติกา มารยาทของกีฬาเทเบิลเทนนิส 
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  History definition Importance and physical fitness for table tennis basic skill training rules 

and etiquette of table tennis 

 

004161 บาสเกตบอล      1(0-2-1) 

 Basketball 

  ประวัติ ความหมาย ความส าคัญ การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับบาสเกตบอลการ

ฝกึทักษะเบือ้งตน้ กฎ กติกา มารยาทของกีฬาบาสเกตบอล   

  History definition importance and physical fitness for basketball basic skill training rules 

and etiquette of basketball 

 

004162 แบดมินตัน         1(0-2-1) 

 Badminton 

  ประวัติ ความหมาย ความส าคัญ การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับกีฬาแบดมินตัน 

การฝึกทักษะเบือ้งตน้ และกฎกติกา มารยาทของกีฬาแบดมินตัน 

  History, definition, importance and physical fitness for badminton; basic skill training, rules 

and etiquette of badminton 

 

004163 ฟุตบอล          1(0-2-1) 

 Football 

  ประวัติ ความหมาย ความส าคัญ การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับกีฬาฟุตบอล การ

ฝกึทักษะเบือ้งตน้ และกฎกติกา มารยาทของกีฬาฟุตบอล 

   History definition Importance and physical fitness for football basic skill training rules and 

etiquette of football 

 

004164 วอลเลย์บอล         1(0-2-1) 

 Volleyball 

   ประวัติ ความหมาย ความส าคัญ การเสริมสร้างสรรมถภาพทางกายส าหรับวอลเลย์บอลการ

ฝกึทักษะเบือ้งตน้ กฎ กติกา มารายาทของกีฬาวอลเลย์บอล   

   History, definition, Importance and physical fitness for volleyball; basic skill training, rules 

and etiquette of volleyball 
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004165 ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว       1(0-2-1) 

 Art of Self – Defense 

   ประวัติ ความหมาย ความส าคัญ การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับศิลปะการต่อสู้

ป้องกันตัว ทักษะเบื้องต้นของศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว กฎหมายส าหรับการป้องกันตัวและกฎกติกา

มารยาทของศลิปะการตอ่สู้ป้องกันตัว 

   History, definition Importance and physical fitness for the art of self–defense; basic skill of 

the art of self–defense, laws for self–defense; rules and etiquette of the art of self-defense 

 

005170 พฤติกรรมมนุษย์      3(3-0-6) 

 Human Behavior 

  แนวคิดเกี่ยวกับการเกิดพฤติกรรม พื้นฐานทางชีวภาพของพฤติกรรมและประเภทของ

พฤติกรรม ความรูส้ึกและการรับรู้ การมสีติสัมปชัญญะ การเรียนรู้และความจ า การคิดและภาษา เชาว์

ปัญญาและการยกระดับเชาว์ปัญญา การจัดการอารมณ์และการสร้างแรงจูงใจ พฤติกรรมมนุษย์ทาง

สังคม พฤติกรรมอปกติ และการวิเคราะห์กรณีศึกษาพฤติกรรมมนุษย์เพื่อการปร ะยุกต์ใช้ใน

ชีวติประจ าวัน  

   Concept of human behavior, biology and type of behavior, sensation and perception, state 

of consciousness, learning and memory, thinking and language, intelligence and intelligence 

management of emotions and development of motivation, human social behavior, abnormal behavior, 

analysis of human behavior case studies for application in daily life 

 

005171 ชีวติและสุขภาพ        3(3-0-6) 

 Life and Health 

   ความรู้ความเข้าใจเชิงบูรณาการเกี่ยวกับวงจรชีวิต พฤติกรรมและการดูแลสุขภาพของมนุษย์ 

วัยรุ่นและสุขภาพการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพและนันทนาการการส่งเสริมสุขภาพจิต อาหารและ

สุขภาพ ยาและสุขภาพ สิ่งแวดล้อมและสุขภาพการประกันสุขภาพ ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ 

ประกันสังคมการป้องกันตัวจากอุบัติภัย อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ และ โรคระบาด 

Integrated knowledge and understanding about the life cycle, healthy behavior and human 

health care, adolescence and exercise and recreation for health, enrichment of mental health, 

medicine and health, environment and health, health insurance, life insurance, accident insurance. 

And social security; protection from danger, accidents, natural disasters and communicable diseases 
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005172 การจัดการการด าเนินชีวิต        3(2-2-5) 

 Living Management 

 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของบุคคลในครอบครัวและ

สังคม การปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก การติดต่อสื่อสาร การจัดการ ความขัดแย้ง 

การคิดแก้ปัญหาอย่างสรา้งสรรค ์เศรษฐศาสตร์กับการด าเนินชีวติที่ดี และคุณธรรมจริยธรรม 

 Knowledge and skills relating to role, duty, and responsibity as a member of a family and 

a member of a society, adaptation to changes in a global society, world  communication, conflict 

management resolutions, methods of creative problem solutions, a good economy and living 

conditions and ethics 

 

005173 ทักษะชีวติ         2(1-2-3) 

 Life Skills 

การพัฒนาบุคลิกภาพทั้งภายในและภายนอก การฝึกทักษะการท างานเป็นทีมที่เน้นการเป็น

ผูน้ าและเป็นผูต้ามที่ด ีการพัฒนาบุคคลใหม้ีจิตสาธารณะและการพัฒนาคุณสมบัติดา้นอื่นๆ ของบุคคล 

Development of personality both mental and physical characteristics, practice in team 

working skills focusing on leader and follower roles, development of public consciousness and other 

desirable personal characteristics 

 

006140 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม     3(3-0-6) 

 Man and Environment 

   ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่ งแวดล้อม สาเหตุปัญหาสิ่ งแวดล้อม ผลของการ

เปลี่ยนแปลงประชากรมนุษย์  และสิ่งแวดล้อม กรณีปัญหาสิ่งแวดล้อม ทั้งในระดับท้องถิ่น 

ระดับประเทศ และระดับโลก การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก อุบัติภัยธรรมชาติและการรับมือ การ

พัฒนากับสิ่งแวดล้อม การปลูกจิตส านึก การสร้างความตระหนัก และการมีส่วนร่วมในการจัดการ

สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

  Relationship between man and the environment, cause of environmental problems, effects 

of population change related to environmental problems case studies of global climate change, natural 

disasters and encounter, at the global and local scale and the building of environmental awareness 

and participation in sustainable environmental management 
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006141 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน     3(2-2-5) 

 Introduction to Computer Information Science 

     ระบบคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร ์ซอฟต์แวร์ ระบบปฏิบัติการ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต

และการประยุกต์ ใช้งาน ระบบส านักงานอัตโนมัติ ระบบจ านวนและการแทนข้อมูล การจัดการข้อมูล 

และระบบฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศ ภาษาคอมพิวเตอร์ การพัฒนาโปรแกรม ปัญญาประดิษฐ์ ระบบ

เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ 

     Computer system, hardware, software, operating system, computer networks, the Internet 

and its applications, office automation systems, number system and data representation, data 

management and database systems, information systems, programming languages, program design, 

artificial intelligent, geographic information system 

 

006142 คณิตศาสตร์ส าหรับชวีิตในยุคสารสนเทศ     3(3-0-6) 

  Mathematics for Life in the Information Age 

 การประยุกต์ใช้วิชาคณิตศาสตร์เพื่อใช้จริงกับชีวิตประจ าวัน เช่น การเงินการธนาคาร การ

ประกันภัย การตัดสินใจทางธุรกิจ และการรวบรวมข้อมูลทางสถิติเพื่อการส ารวจและการตัดสินใจ

เบือ้งตน้ 

  Application of mathematics for daily life including banking and finance, insurance, business 

and statistics for data collection and decision making 

 

006143 ยาและสารเคมีในชีวติประจ าวัน     3(3-0-6) 

  Drugs and Chemicals in Daily Life 

   ความรู้ของยาและเคมีภัณฑ์ เครื่องส าอาง อาหารและยาจากสมุนไพรที่ใช้ในชีวิตประจ าวันที่

เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ตลอดจนการเลือกใช้และจัดการเพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับสุขภาพ  และ

สิ่งแวดล้อม 

  Basic knowledge of drugs and chemicals including cosmetics and herbal medicinal product 

commonly used in daily life and related to health as well as their proper selection and management 

for health and environmental safety 
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006144 อาหารและวิถชีีวติ      3(3-0-6) 

 Food and Life Style 

   บทบาทและความส าคัญของอาหารในชีวิตประจ าวัน วัฒนธรรมและพฤติกรรมการบริโภค

อาหารในภูมิภาคต่างๆ ของโลกและในประเทศไทย รวมถึงอิทธิพลของอารยธรรมต่างประเทศต่อ

พฤติกรรมการบริโภคของไทย เอกลักษณ์และภูมิปัญญาด้านอาหารของไทย  การเลือกอาหารที่

เหมาะสมต่อความต้องการของรา่งกาย อาหารเพื่อสุขภาพ ขอ้มูลประกอบการพิจารณาเลือกซือ้อาหาร 

และอาหารและวิถีชีวติกับการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภวิัตน์ 

 Roles and importance of food in daily life, cultures and consumption behavior around the 

world including the influence of foreign cultures on Thai consumption behavior, identity and wisdom 

of food in Thai, proper food selection according to basic needs, health foods, information for 

purchasing food, and food and life style according in the age of globalization  

 

006145 พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว        3(3-0-6) 

 Energy and Technology around Us 

   ความรู้พื้นฐานด้านพลังงานและเทคโนโลยี การอนุรักษ์พลังงาน การใช้พลังงานอย่างฉลาด  

ผลกระทบของการใช้พลังงานที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อม ที่มาของพลังงานไฟฟ้า และพลังงานอื่นๆ และการ

ใช้พลังงานอย่างถูกต้อง ประหยัด และปลอดภัย หลักการท างานและการเลือกใช้ระบบปรับอากาศ 

รถยนต์ เทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน การใช้พลังงานในอนาคต การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานนิวเคลียร์ 

เทคโนโลยีส าหรับรถยนต์ในอนาคต ระบบขนส่งมวลชน การเตรียมความพร้อมส าหรับการเปลี่ยนแปลง

เทคโนโลยี และการตัดสินใจเลือกใช้อย่างเหมาะสม 

  Basic knowledge of energy and technology, energy conservations, intelligent methods for 

consuming energy, impact of consuming energy on environment, source of electricity and other 

energy, proper, economical and safe methods for consuming energy, principle of selecting air 

conditioner and vehicle, consuming energy in the future, electricity generation by nuclear energy, 

mass transportation system, preparation for changing technology and decision making on proper use 

 

006245 วิทยาศาสตร์ในชีวติประจ าวัน     3(3-0-6) 

 Science in Daily Life 

     บทบาทของวิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์กายภาพ และวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี บูรณา

การความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ของโลกทั้งระบบที่เกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวติ สิ่งแวดล้อม สารเคมี พลังงาน

และไฟฟ้า การสื่อสารและคมนาคม อุตุนิยมวิทยา โลกและอวกาศ รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีในชวีิตประจ าวัน  



51 

 

     Role of biological science and physical science and integration of earth science in daily life 

organisms, environments, chemical substances, energies and electricity, telecommunications, 

meteorology, earth and space including, theapplications of science and technology in daily life 

 

146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ     3(3-0-6) 

 English for Specific Purposes 

     ภาษาอังกฤษในบริบทที่เฉพาะเจาะจง ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน หัวข้อและประเด็น

ต่างๆ ของการพูดและการเขียน และสาระค าศัพท์ที่มคีวามเกี่ยวข้อง  

  English in more specific contexts; listening, speaking, reading, and writing skills, various 

speaking and writing topics and vocabulary from the content areas 

 

226101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร ์     3(3-0-6) 

 Computer Programming 

  แนวคิดทางคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ ปฏิสัมพันธ์ของฮาร์ดแวร์และ

ซอฟต์แวร์ แนวคิดการประมวลผลข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์ ระเบียบวิธีการออกแบบและพัฒนา

โปรแกรม การเขียนโปรแกรมภาษาระดับสูง การเขียนโปรแกรมเพื่อประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาทาง

วิศวกรรม 

  Computer concepts, computer components, hardware and software interaction, electronic 

data processing concepts, program design and development methodology, high-level language 

programming, programming applications for solving engineering problems 

 

241151 แคลคูลัส 1     3(3-0-6) 

 Calculus I 

  อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ ลิมิต ความต่อเนื่อง อนุพันธ์และปริพันธ์ของฟังก์ชันค่าจริงและฟังก์ชัน

ค่าเวคเตอร์ของจ านวนจริงและการประยุกต์ เทคนิคการอินทิเกรต อนิทิกรัลไม่ตรงแบบ การประยุกต์ใช้

อนุพันธ์ รูปแบบยังไม่ก าหนด เมตริกซ์และระบบสมการเชิงเส้น  

  Mathematic induction, limit, continuity, differentiation and integration of real-valued and 

vector-valued functions of a real variable and their applications, techniques of integration,  improper 

integrals, applications of derivative, indeterminate form, matrices and system of linear equations 
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241152 แคลคูลัส 2     3(3-0-6) 

 Calculus II 

  พีชคณิตของเวคเตอร์ในสามมิติ ปริพันธ์ตามเส้นเบื้องต้น ล าดับและอนุกรม การกระจาย

อนุกรมเทย์เลอร์ของฟังก์ชันมูลฐาน การหาปริพันธ์เชิงตัวเลข ระบบพิกัดเชงิขั้ว แคลคูลัสของฟังก์ชันค่า

จรงิสองตัวแปร  

  Vector algebra in three dimensions, introduction to line integrals, sequences and series of 

numbers, Taylor series expansions of elementary functions, numerical integration, polar coordinate 

system, calculus of real-valued functions of two variables 

 

241253 แคลคูลัส 3     3(3-0-6) 

 Calculus III 

  สมการเชิงอนุพันธ์เบื้องต้นและการประยุกต์ เส้นตรง ระนาบ และพื้นผิว ในปริภูมิสามมิติ 

แคลคูลัสของฟังก์ชันค่าจรงิหลายตัวแปรและการประยุกต์  

  Introduction to differential equations and their applications, lines, planes, and surfaces in 

three-dimensional space, calculus of real-valued functions of several variables and its applications 

 

242101 หลักเคม ี     4(3-3-8) 

 Principle of Chemistry 

  สสารและการวัด โครงสร้างอะตอม ระบบพีรอิอดิก พันธะเคมีและโครงสร้างโมเลกุล ปริมาณ

สารสัมพันธ์ ปฏิกิริยาเคมี ก๊าซ ของแข็ง ของเหลว สารละลาย อุณหพลศาสตร์เบือ้งต้น จลนพลศาสตร์

เคมี สมดุลเคมี กรด-เบส เคมีไฟฟ้า เคมีนิวเคลียร์ เคมีสิ่งแวดล้อม  

  Matter and measurement, atomic structure, periodic system, chemical bonding and 

molecular structure, stoichiometry, chemical reactions, gases, solid, liquid, solutions, fundamental 

thermodynamics, chemical kinetics, chemical equilibrium, acids and bases, electrochemistry, nuclear 

chemistry, environmental chemistry 

 

244101 ฟิสิกส์ 1     4(3-3-8) 

 Physics 1 

  การเคลื่อนที่แบบเปลี่ยนต าแหน่งใน 1 และ 2 มิติ การเคลื่อนที่แบบหมุน งานและพลังงาน 

กลศาสตร์ของอนุภาคแข็งเกร็ง สมบัติของสสาร กลศาสตร์ของของไหล การสั่นสะเทือนและเสียงระบบ

ของเลนส์ ทฤษฎีคลื่นของแสง ความร้อนและระบบก๊าซอุดมคติ เทอร์โมไดนามิกส์ และกลจักรความ

ร้อน ทฤษฎีจลน์  
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  Transitional of motion in 1 dimension and 2 dimensions,  rotating motion, work and energy, 

mechanics of rigid body, properties of matter, fluid mechanics, vibration and sound, lens system, 

wave theory of light, heat and ideal gas, thermodynamics, heat engine and kinetic theory 

 

244102 ฟิสิกส์ 2     4(3-3-8) 

 Physics 2 

  ไฟฟ้าสถิต ประจุไฟฟ้าและสนามไฟฟ้า กฎของเกาส์ ศักย์ไฟฟ้า ไฟฟ้ากระแสตรงและอุปกรณ์

แมเ่หล็กไฟฟ้า การเหนี่ยวน าแมเ่หล็กและกฏของฟาราเดย์ การเหนี่ยวน า การสั่นทางแม่เหล็กไฟฟ้าและ

วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ สนามแม่เหล็กเนื่องจากกระแสไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลง วงจรและอิเล็กทรอนิกส์

พืน้ฐาน ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ กัมมันตรังสแีละนิวเคลียส ก าเนิดทฤษฎีควอนตัม คลื่นและอนุภาค 

  Electrostatic, electric charge and electric field, Gauss’s Law, electric potential, directed 

current and magnetic instruments, induced magnetic and Faraday’s Law, inductance, magnetic 

resonance and alternating current circuit, magnetic field by varied  current in a circuit, the basic 

circuit and fundamental of electronics, special relativity, radioactive and nucleus, the beginning of 

quantum theory, wave and particle 

  

261101 เขียนแบบวิศวกรรม     3(2-3-6) 

 Engineering Drawing 

  การเขียนตัวอักษร การฉายภาพออโธกราฟฟิกส์ การเขียนภาพออโธกราฟฟิกส์ การเขียน

ภาพพิกทอเรียล การบอกขนาดและความคลาดเคลื่อนยินยอม การเขียนภาพตัด การเขียนภาพช่วยและ

แผ่นคลี่ การสเก็ตช์ภาพด้วยมอื การเขียนภาพประกอบและการก าหนดรายละเอียด การเขียนแบบด้วย

คอมพิวเตอร์ การเขียนแบบเบือ้งตน้เฉพาะด้านส าหรับวิศวกรรมแต่ละสาขา 

  Lettering, orthographic projection, orthographic drawing, pictorial drawing, dimensioning 

and tolerancing, section views, auxiliary views, freehand sketches, detail and assembly drawings, 

computer-aided drafting, basic specialized engineering drawing 

 

261111 กลศาสตร์วิศวกรรม 1     3(3-0-6) 

 Engineering Mechanics I 

  ระบบของแรง ผลลัพธ์ของระบบแรง สมดุลของแรง การวิเคราะห์แรงในโครงสร้าง แรงเสียด

ทาน การวิเคราะห์โดยใช้หลักงานเสมือน เสถียรภาพของสมดุล แรงในเคเบิล โมเมนต์ความเฉื่อยของ

พืน้ที่ 
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  Forces system, force system resultant, equilibrium of force, structural analysis, friction 

forces, analysis using virtual work, stability of the equilibrium, force in the cable, area moment of 

inertia 

 

261211 กลศาสตร์วิศวกรรม 2     3(3-0-6) 

 Engineering Mechanics II 

  จลนพลศาสตร์และจลนศาสตร์ของอนุภาคและวัตถุแข็งเกร็ง กฎการเคลื่อนที่ข้อที่สองของนิว

ตัน งานและพลังงาน อิมพัลส์และโมเมนตัม  

  Kinetics and kinematics of particles and rigid bodies, Newton’s second law of motion, work 

and energy, impulse and momentum 

 

261221 กลศาสตร์ของของไหล     3(3-0-6) 

 Mechanics of Fluids 

  สมบัติของของไหล สถิตยศาสตร์ของของไหล สมการสภาพต่อเนื่องและการเคลื่อนที่ สมการ

โมเมนตัม สมการพลังงาน การวิเคราะห์มิติและความคล้ายคลึงการไหลแบบคงตัวของของไหลที่กดอัด

ไม่ได้ พืน้ฐานการไหลแบบคงตัวของของไหลที่กดอัดได้ 

  Properties of fluids, fluid statics, continuity and motion equation, momentum equation, 

energy equation, dimensional analysis and similarity, steady incompressible flow, introduction to 

steady compressible flow 

 

261232 เทอร์โมไดนามิกส์พื้นฐาน     3(3-0-6) 

 Fundamental of Thermodynamics 

  แนวความคิดพืน้ฐานและความรู้เบื้องต้น งานและความร้อน กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์  

กฎการอนุรักษ์พลังงาน มวล และ ปริมาตรควบคุม พื้นฐานการถ่ายเทความร้อนและการแปลงพลังงาน 

กฎข้อที่สองของอุณหพลศาสตร์และ วัฎจักรคารโ์นต์ เอนโทรปี กระบวนการย้อนกลับไม่ได้  

  Basic concepts and introduction; work and heat; first law of thermodynamics; conservation 

laws of energy, mass and control volume; basic heat transfer and energy conversion; second law of 

thermodynamics and Carnot cycle; entropy; irreversible process 
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261394 ปฏิบัติการวิศวกรรมเคร่ืองกล     1(0-3-2) 

Mechanical Engineering Laboratory 

 พืน้ฐานการท าการทดลอง การเก็บข้อมูลและการวิเคราะหข์้อมูล ปฏิบัติการทดลองกลศาสตร์ 

กลศาสตร์ของของแข็ง กลศาสตร์ของของไหล การทดลองเทอร์โมไดนามคิส์ 

 Basic of experimentation, data collection, experimental investigation of mechanics, mechanics 

of solid and mechanics of fluids, experimental investigation in thermodynamics 

 

262201 วิศวกรรมไฟฟ้าพื้นฐาน                                                                              4(3-3-8) 

Fundamental of Electrical Engineering 

การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรงและวงจรไฟฟ้ากระแสสลับเบื้องต้น แรงดัน กระแสและ

ก าลัง หม้อแปลง หลักการเบื้องต้นของเครื่องจักรกลไฟฟ้า เครื่องก าเนิดไฟฟ้า มอเตอร์และการใช้

มอเตอร์ หลักการของระบบสามเฟส ทฤษฎีการส่งก าลังไฟฟ้า ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องมือวัด

ไฟฟ้าพืน้ฐาน 

Basic direct current and alternating current circuit analysis, voltage, current and power, 

transformers, introduction to electrical machinery, generators, motors and their uses, concepts of 

three-phase systems, method of power transmission, introduction to some basic electrical 

instruments 

  

264101 เคร่ืองมือพื้นฐานทางวิศวกรรมและการใช้งาน     2(1-3-4) 

 Engineering Tools and Operations 

ความปลอดภัยในโรงฝึกงานอุตสาหกรรม เครื่องมือวัดและเครื่องมือพื้นฐานทางด้าน

วิศวกรรม วิธีใช้เครื่องมือและเครื่องจักร ปฏิบัติการเบื้องต้นเกี่ยวกับงานเครื่องมือขนาดเล็กที่ท างาน

ด้วยมือ งานเครื่องจักรกล งานเชื่อม และงานโลหะแผน่ 

 Safety in industrial workshop, measuring tools, instruments tools and basic engineering 

tools, tools and machines using techniques, basic small hand tools practices by manual work, 

machinery, welding and sheet metal 

 

264201 วัสดุวิศวกรรม     3(3-0-6) 

 Engineering Materials 

  ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้าง คุณสมบัติ กระบวนการผลิต และการประยุกต์ใช้กลุ่มวัสดุที่

ส าคัญทางวิศวกรรม โลหะ พอลิเมอร์ เซรามิก และวัสดุผสม แผนภูมิสมดุลเฟสและการแปล

ความหมาย คุณสมบัติทางกลและความเสียหายของวัสดุ 
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  Relationship between structures, properties, production processes and applications of main 

groups of engineering materials, metals, polymers, ceramics and composites, phase equilibrium 

diagrams and their interpretation, mechanical properties and materials degradation 

 

264202  สถิติวิศวกรรม     3(3-0-6) 

 Engineering Statistics 

 ทฤษฎีความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม การแจกแจงความน่าจะเป็นแบบไม่ต่อเนื่องและ

แบบต่อเนื่อง ค่าคาดหมายและโมเมนต์ฟังก์ชัน การทดสอบสมมติฐานและการอนุมานทางสถิติ การ

ถดถอยและสหสัมพันธ์ การวิเคราะห์ความแปรปรวนและการประยุกต์ใช้กระบวนการทางสถิติในการ

แก้ปัญหาทฤษฎีการประมาณค่า ทฤษฎีการทดสอบความมีนัยส าคัญส าหรับพารามิเตอร์ การวิเคราะห์

ความแปรปรวน การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย การวิเคราะห์พิสัย การทดสอบความกลมกลืนกันและการ

ทดสอบความอิสระการวิเคราะห์อนุกรมเวลา การแก้ปัญหาในงานวิศวกรรมโดยใช้เทคนิคทางสถิติและ

การประยุกต์ 

 Probability theory, random variables, discrete and continuous probability distributions, 

expected values and moment function, hypothesis testing and statistical inference, regression and 

correlation, analysis of variance and application of statistical methods in problemsolving, estimation 

theory, theory, test of significance about parameter, analysis of variance (ANOVA), analysis of mean 

(ANOM) and analysis of  range (ANOR), goodness of fit test and test of independence, time series 

analysis, selected problems in engineering works using statistical technique and adaption 

 

264221 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม     3(3-0-6) 

 Engineering Economics 

 หลักการและเทคนิคพื้นฐานส าหรับการวิเคราะห์โครงการทางวิศวกรรมในเชิงเศรษฐศาสตร์ 

มูลค่าของเงินตามเวลา วิธีการเปรียบเทียบโครงการ การวิเคราะห์การทดแทนทรัพย์สิน การวิเคราะห์

จุดคุ้มทุน ค่าเสื่อมราคา การประเมนิบนความเสี่ยงและความไม่แน่นอน การประเมนิภาษีเงนิได้ 

 Basic principle and techniques for economically analysis of engineering project , net present 

value, methods of project comparison, analysis of replacement, breakeven point analysis, 

depreciation, risk analysis and uncertainty, estimating income tax consequences 
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264301 กรรมวิธีการผลิต 1     3(2-3-6) 

 Manufacturing Process I 

 ทฤษฎีและแนวคิดของกระบวนการผลิต การหล่อ การขึน้รูป การก าจัดวัสดุส่วนเกินออก การ

ขัดผิวโลหะด้วยเครื่องจักรแบบต่าง ๆ การตัดโลหะ และการเชื่อม การผลิตเกลียวและเฟือง เทคโนโลยี

การเชื่อม  การขึ้นรูปโลหะช้ันสูง และเครื่องจักรสมัยใหม่ ความสัมพันธ์ระหว่างวัสดุและกระบวนการ

ผลิต คุณสมบัติของโลหะ เครื่องกลส าหรับการผลิต เทคนิคการหล่อโลหะ กรรมวิธีทางความร้อน และ

พืน้ฐานของต้นทุนการผลิต 

 Theory and concept of manufacturing processes, casting, forming, machining, grinding by 

using machines, cutting and welding; thread and gear manufacturing, welding technology, advanced 

metal forming and modern machines; material and manufacturing processes relationships; properties 

of metal, machines for forming processes, foundry technique and fundamental of manufacturing cost 

 

264302 กรรมวิธีการผลิต 2     3(2-3-6) 

 Manufacturing Process II 

รายละเอียดของกรรมวิธีในการตัดเเต่งขึ้นรูป และการขัดผิวโลหะด้วยเครื่องจักรกลแบบต่างๆ 

กรรมวิธีในการผลิตเกลียวและเฟืองประเภทต่าง ๆ เทคนิคการตัดและขึ้นรูปโลหะช้ันสูง เครื่องมือกล

สมัยใหม่ กรรมวิธีของการเชื่อมโลหะและพลาสติกเเบบต่าง ๆ โลหะวิทยาของการเชื่อม การแตกของ

รอยเชื่อม การทดสอบรอยเชื่อม 

Detail of forming and grinding by using machines, thread and gear manufacturing, cutting 

technique and advanced metal forming, modern machines, and welding technology 

 

264311  การวจิัยด าเนินงาน     3(3-0-6) 

 Operations Research 

 วิธีการวิจัยการปฏิบัติการเบื้องต้นเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาทางด้านวิศวกรรมในโรงงาน

อุตสาหกรรม สมัยใหม่ เน้นทางด้านการใช้แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ การโปรแกรมเชิงเส้น ปัญหา

การขนส่ง ทฤษฎีเกม ทฤษฎีของแถวคอย  แบบจ าลองสินค้าคงคลัง การจ าลองเหตุการณ์ ใน

กระบวนการการตัดสนิใจ  

  An Introduction to the methodology of operations research in modern industrial engineering 

problem solving, emphasis is made on the use of mathematical model, linear programming, 

transportation model, game theory, queuing theory, inventory model and simulation in decision 

making process 

264312 การควบคุมคุณภาพ     3(3-0-6) 
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 Quality Control 

 บทน าการจัดการคุณภาพ การจัดการการควบคุมคุณภาพ เทคนิคการควบคุมคุณภาพ ความ

เชื่อถือได้เชิงวิศวกรรมส าหรับการผลิต บทน าเกี่ยวกับระบบการจัดการคุณภาพ มาตรฐานไอเอสโอ 

 Introduction to quality management; quality control management, quality control 

techniques; engineering reliability for manufacturing; introduction to quality management system ISO 

 

264313 การศึกษาการปฏิบัติงานทางอุตสาหกรรม     3(3-0-6) 

 Industrial Work Study 

 ความรู้ ประวัติ ขั้นตอนการปฏิบัติ และ การน าไปใช้ ด้านการศึกษาการเคลื่อนไหว และเวลา  

รวมถึง แผนภูมิกระบวนการ ผังการไหล แผนภูมิคน/เครื่องจักร การศกึษาการเคลื่อนไหวอย่างละเอียด 

หลักเศรษฐศาสตร์การเคลื่อนไหว การจับเวลาโดยตรง การให้อัตราความเร็วระบบข้อมูลมาตรฐาน 

การสร้างสูตรการหาเวลา การสุ่มงาน ค่าแรงจูงใจแบบต่างๆ และการใช้อุปกรณ์ต่างๆในการศกึษาการ

เคลื่อนไหว และเวลา 

 Knowledge, history, procedures and application of the motion and time study including 

process chart, flow diagram, man-machine chart, micro-motion study, principle of motion economy, 

direct time study, performance rating, standard data system, time formulas, work sampling, 

Incentives system and application of motion and time study equipment 

 

264314 วิศวกรรมความปลอดภัย     3(3-0-6) 

 Safety Engineering 

 ความส าคัญของความปลอดภัยในโรงงาน สภาพภัยเสี่ยงและอุบัติเหตุในโรงงานอุตสาหกรรม 

ความถี่และความรุนแรงของอุบัติเหตุ การป้องกันความสูญเสียหรอืแก้ไขอุบัติเหตุโดยการออกแบบ การ

วิเคราะห์และการควบคุมสภาพภัยเสี่ยงจากสถานที่ท างาน หลักการจัดการความปลอดภัย กฎหมาย

ความปลอดภัย องค์ประกอบด้านมนุษย์และจิตวทิยาอุตสาหกรรมเบือ้งต้น 

  Safety in factory, hazards and accident in industry, frequency and severity of accident, loss 

prevention and solving accident problems by design, analysis and control of workplace hazards, 

safety management, safety laws, human element and industrial psychology 

 

264322 วิศวกรรมการซ่อมบ ารุง     3(3-0-6) 

 Maintenance Engineering 

 หลักการบ ารุงรักษาในอุตสาหกรรมและการบ ารุงรักษาทวีผล สถิติการขัดข้อง ความ

น่าเชื่อถือ การวิเคราะห์ความพร้อมใช้งานและความสามารถในการบ ารุงรักษา การหล่อลื่น ระบบการ
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บ ารุงรักษาแบบป้องกันและเทคโนโลยีการตรวจติดตามสภาพเครื่องจักร ระบบการควบคุมและส่งงาน

การบ ารุงรักษา องค์กร บุคลากร และทรัพยากรในการบ ารุงรักษา ระบบการจัดการบ ารุงรักษาโดยใช้

คอมพิวเตอร์ การจัดการวงจรอายุเครื่องจักร การจัดท ารายงานด้านการบ ารุงรักษา และดัชนีวัด

ประสิทธิภาพการบ ารุงรักษา การจัดตัง้ระบบการซ่อมบ ารุง 

 Industrial maintenance and total productive maintenance (TPM) concepts, failure statistics, 

reliability, maintainability and availability analysis, lubrication, preventive maintenance system and 

condition monitoring technologies, maintenance control and work order system, maintenance 

organization, personnel and resources, computerized maintenance management system (CMMS), life 

cycle management, maintenance reports and key performance indexes, maintenance system 

development  

 

264341 วิศวกรรมเครื่องมือ     3(2-3-6) 

 Tool Engineering 

 ทฤษฎีของการตัดโลหะ ใบมีดตัดประเภทต่างๆ การหล่อเย็น มาตรฐานของการวัด  การวัด 

ละเอียด ตัวน าเจาะและตัวจับยึดแบบต่างๆ งานกดขึ้นรูปและออกแบบเเม่พมิพ์ 

 Theory of metal cutting, cutting tools, coolants, measurement standard, precision 

measurement, jigs and fixtures, punch and die design 

 

264342 การวเิคราะห์ต้นทุนทางอุตสาหกรรม     3(3-0-6) 

 Industrial Cost Analysis 

 หลักการทางบัญชีขั้นพื้นฐาน ความรู้พื้นฐานของรายงานทางการเงิน การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย

เพื่อการวางแผนและควบคุมการผลิต การแบ่งปันส่วนเงินทุนการจัดสรรเงินทุนและการตัดสินใจเพื่อ

การลงทุนในโครงการทางดา้นอุตสาหกรรม   

 Principles of basic accounting, fundamentals of financial reports, cost analysis for 

manufacturing planning and production control, capital rationing, cost allocation and decision of 

investment in industrial engineering project 

 

 

264343 การจัดการโลจสิติกส์และโซ่อุปทาน     3(3-0-6) 

 Logistics and Supply Chain Management 

 หลักการโลจิสติกส์และการจัดการห่วงโซ่อุปทานความส าคัญของโลจิสติกส์และการจัดการ

ห่วงโซ่อุปทานบนพื้นฐานทางเศรษฐกิจและระบบความร่วมมือ บทบาทของโลจิสติกส์อุตสาหกรรมใน
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ห่วงโซ่อุปทานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับโลจิสติกส์ การวางแผนห่วงโซ่อุปทาน

ความส าคัญของการบริการลูกค้าการจัดการสินค้าคงคลังการขนส่งบรรจุภัณฑ์ การจัดซื้อในงานโลจิ

สติกส์และในขั้นตอนหว่งโซ่อุปทาน แนวโน้มโลจิสตกิส์และห่วงโซ่อุปทานของโลก 

          Principle of logistics and supply chain management, the importance of logistics and supply 

chain management on economic and corporation systems, the role of industrial logistics on supply 

chain, computer and information technology for logistics, logistics and supply chain planning, the 

importance of customer service, inventory management, transportation, packaging, purchasing in 

logistics and supply chain operation, global trend of logistics and supply chain 

 

264344 การจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้า     3(3-0-6) 

 Inventory and Warehouse Management 

 แนวทางการจัดการคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า แนวโน้ม การเปลี่ยนแปลง โอกาส และ

บทบาทของคลังสินค้าในหว่งโซ่อุปทาน การออกแบบคลังสินค้า การเลือกท าเลที่ตั้งคลังสินค้า การวาง

ผังศูนย์กระจายสินและค้าคลังสินค้า การวางแผนการไหลของวัสดุ แบบจ าลองเพื่อการวิเคราะห์และ

การออกแบบคลังสินค้าและเครือข่ายกระจายสินค้า การก าหนดปัจจัยทางเศรษฐกิจ บทบาทของ

คลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศการออกแบบช้ันวาง การจัดการระบบ

ข้อมูลโลจิสติกส์ส าหรับคลังสินค้าการบริหารความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในคลังสินค้าการขนส่งกับ

กิจกรรมคลังสินคา้กรณีศกึษา 

          Guidelines for management of warehouse and distribution center, trend, changes and 

opportunity, role of warehouse in supply chain, warehouse design and location selection, warehouse 

and distribution center layout, flow of material planning, simulation model for analysis and design of 

warehouse and distribution network, economic factor determination, role of warehouse and 

distribution center for both domestic and foreign, shelves design, logistics information system 

management of warehouse, risk management, safety in warehouse, transportation with warehouse 

activity, case study 

 

264345 การผลิตแบบอัตโนมัติ     3(2-3-6) 

 Manufacturing Automation 

 หลักการพืน้ฐานของระบบอัตโนมัตใินการผลิต; หลักการพืน้ฐานของระบบและส่วนประกอบที่

ใช้ในระบบอัตโนมัติ รวมทั้งการควบคุมนิวแมติกและไฮโดรลิคในกระบวนการผลิต การออกแบบวงจร

บนตัวควบคุมลอจิกที่สามารถโปรแกรมได้ (พีแอลซี) การควบคุมเครื่องมือกลเชิงตัวเลขเทียบกับการ
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ควบคุมด้วยมือและอัตโนมัต ิการออกแบบระบบอัตโนมัต ิโดยการใช้ ระบบการประกอบอัตโนมัติ ระบบ

การผลิตแบบยืดหยุ่น (เอฟเอ็มเอส) และอื่น ๆ 

 Basic principle of automation systems in manufacturing; principle operation of systems and 

components used in automation systems, including pneumatic and hydraulic control in a 

manufacturing process; circuit diagram design based on Programmable Logic Controller (PLC); 

numerical control machine tools compared to manual and automatic control; system design 

automation by applying the relevant component automated assembly systems, Flexible 

Manufacturing systems (FMS) and so on 

 

264346 หุ่นยนต์อุตสาหกรรมและเคร่ืองกลวิทัศน์     3(3-0-6) 

 Industrial Robotics and Machine Vision 

 ความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านหุ่นยนต์ และการน าไปใช้งานในด้านการผลิต 

เทคโนโลยีหุ่นยนต์ประกอบด้วย ส่วนประกอบต่างๆ ของหุ่นยนต์ การวิเคราะห์การเคลื่อนที่และการ

ควบคุมและเซนเซอร์ที่ใช้กับหุ่นยนต์ การใช้โปรแกรมหุ่นยนต์ ภาษาที่ใช้กับหุ่นยนต์ โครงสร้างของ

หุ่นยนต์ ค าสั่งที่ใช้กับหุ่นยนต์ ปัญญาประดิษฐ์ การออกแบบกับกลุ่มของเครื่องจักร หุ่นยนต์และการ

ควบคุม การน าไปประยุกต์ใช้งานกับอุตสาหกรรมการผลิต การขนย้ายชิ้นงาน การขนย้ายวัสดุ การจับ

ชิ้นงานขึ้นและลงจากเครื่องจักร การท างานของกระบวนการผลิต การประกอบ การตรวจสอบ การ

เชื่อม การหล่อ การเลือกหุ่นยนต์ แนวความคิดพื้นฐานและเทคนิคของการประมวลผลภาพดิจิทัลและ

เครื่องกลวิทัศน์ การตดิตั้งและสอบเทียบระบบ การใชง้านเครื่องกลวิทัศน์ในอุตสาหกรรมการผลิต 

 Introduction to robotics technology and applications in manufacturing, robot technology: 

robot anatomy, basic motion analysis and introduction to control and sensors, robot programming, 

robot languages, robot structures, robot commands, artificial intelligence, robot cell design and 

control, manufacturing aspects include work cell design, part handling, material transfer, machine 

loading/unloading, processing operations, assembly, inspection, welding, casting,robot selection, 

basic concepts and techniques in digital image processing and machine vision,system setup and 

calibration,application in manufacturing industry 

  

264391 การฝึกงาน     6 หน่วยกิต 

 Professional Training 

 การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมอุตสา

หการในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรอืเอกชน 
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 Training, learning, gaining experience, improving working skills in Industrial Engineering in 

private or government sectors 

  

264411 การวางแผนและควบคุมการผลิต     3(3-0-6) 

 Production Planning and Control 

 การน าเข้าสู่ระบบผลิตแบบต่างๆ เทคนิคของการพยากรณ์ การจัดการของคงคลัง การ

วางแผนการผลิต การวิเคราะหต์้นทุนและความสามารถในการท าก าไร เพื่อการตัดสินใจ การจัดตาราง

การผลิต และการควบคุมการผลิต 

 Introduction to production systems, forecasting techniques, inventory management, 

production planning, cost and profitability analysis for decision making, production scheduling 

production control 

   

264423 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม     3(3-0-6) 

 Industrial Plant Design 

 หลักการออกแบบโรงงาน การเลือกท าเลที่ตั้งโรงงาน ปัญหาในการวางผังโรงงาน รูปแบบ

เบื้องต้นในการวางผังโรงงาน การวิเคราะหผ์ลิตภัณฑ์ และกระบวนการผลิต การวิเคราะหก์ารไหลของ

วัสดุ การวางแผนและวิเคราะห์สิ่งอ านวยความสะดวกและสนับสนุนการผลิต การก าหนดความสัมพันธ์

ของหน่วยงาน ผังโรงงานแบบต่างๆ ส าหรับงานบริการ และงานสนับสนุนการผลิต การขนถ่ายวัสดุ  

การใชค้อมพิวเตอร์ช่วยในการวางผังโรงงาน 

 Principles of industrial plant design, plant location selection, plant layout problems, basic 

type of plant layout, product and process analysis, material flow analysis, facilities planning and 

analysis, activity relationship determination, layout types of auxiliary and supporting units, material 

handling system, and computer aided plant layout 
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264431 ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ     3(2-3-6) 

 Industrial Engineering Laboratory 

 การปฏิบัติการระบบการผลิต โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาช่วยในกรรมวิธีการผลิต อัน

ได้แก่  ระบบนิวเมติกส์  เทคโนโลยีซีเอ็นซี ปฎิบัติการที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมเครื่องกล เครื่องมือวัด

ทางอุตสาหกรรม และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางวิศวกรรมอุตสาหการ 

 Operations of manufacturing system by using modern technologies are pneumatics, 

computerized numerical control technology, mechanical engineering laboratory; industrial 

measurement instruments and industrial computer programming 

 

264441 จติวิทยาอุตสาหกรรม     3(3-0-6) 

 Industrial Psychology 

 จิตวิทยาการท างานเบื้องต้น ความส าคัญ หลักการและแนวคิดทางจิตวิทยาอุตสาหกรรม  

การท างานร่วมกันระหว่างคนกับสภาพแวดล้อมของงาน ปัญหาสุขภาพจิตในโรงงานอุตสาหกรรม 

พฤติกรรมของบุคคลในองค์กร การท างานร่วมกันเป็นทีมและเป็นองค์กร ทัศนคติ ค่านิยม วัฒนธรรม

องค์กรและความพึงพอใจในการท างาน การติดต่อสื่อสาร การประสานงาน การฝึกอบรมและการ

พัฒนาบุคลากร การสร้างขวัญและก าลังใจ เทคนิคการจูงใจ การสร้างสัมพันธภาพที่ดีและมนุษย

สัมพันธ์ในการท างาน  การปลูกฝังจิตส านึกในเรื่องความปลอดภัยในการท างาน ความร่วมมืออันดี

ระหว่างผู้บริหาร หัวหนา้งาน คนงานและบุคลากรอื่นๆ ในที่ท างาน       

 Fundamental of work psychology; importance, principle and concept of industrial 

psychology; work interaction between man and work environment; mental health problems in 

industry; human behavior in organization; team working, work organization; attitude, value, 

organizational culture, and work satisfaction; communication and cooperation; training and human 

resource development; work recognition and motivation, reward techniques; human relations; 

instilling mind-set of safety; work participation 

 

264442 การจัดองค์กรทางอุตสาหกรรมและการจัดการ     3(3-0-6) 

 Industrial Organization and Management 

 โครงสร้างและการจัดองค์การส าหรับงานวิศวกรรม หลักการและการปฏิบัติส าหรับการ

จัดการงานวิศวกรรมปัจจุบันและสอดคล้องกับสภาพท้องถิ่น การจัดการ อ านาจหน้าที่ของบุคลากรใน

องค์กร การจัดการทรัพยากรในองค์กร 
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 Structure and organization in engineering, principles and practice for present engineering 

management and consistent with local conditions, management of powers, duties of the personnel 

and organization resources 

 

264443 การขนส่งและกระจายสินค้า     3(3-0-6) 

 Transportation and Distribution 

 วิเคราะห์ระบบการขนส่ง การขนส่งทางบกการขนส่งทางอากาศ การขนส่งทางทะเล 

พยากรณ์ความต้องการเดินทางขนส่ง วิเคราะห์ปัจจัยต่างๆที่มีอิทธิพลต่อระบบการขนส่ง ความ

หนาแน่นการจราจรและขนส่ง  การตัดสินใจในการเดินทางเพิ่มประสิทธิภาพ รูปแบบการจ าลอง

สถานการณ์เพื่อศึกษาพฤติกรรมของระบบการขนส่ง เส้นทางการขนส่ง เพื่อวางแผนและพัฒนาระบบ 

กรณีศกึษา 

 Analysis of transportation systems. land transportation, airfreight, marine transportation. 

forecasting of traveling demand, analysis of different factors influencing transportation systems, traffic 

flow density, decision making for traveling optimization, simulation model for studying the behavior 

of transportation systems, planning of developing systems and transportation routes, case study 

 

264444 การออกแบบระบบขนถ่ายวัตถุดบิ     3(3-0-6) 

 Material Handling Systems Design 

 ความหมายและความสัมพันธ์ระหว่างโลจิสติกส์กับระบบการขนถ่ายสมัยใหม่ การแบ่งกลุ่ม

ของอุปกรณ์การขนถ่ายวัสดุ ความสัมพันธ์ระหว่างการขนถ่ายวัสดุและการวางผังภายในโรงงาน หน่วย

การขนถ่ายวัสดุ ระบบการไหลวัสดุและการสมดุลสายการผลิต การใช้งานหุ่นยนต์ในระบบการขนย้าย 

ระบบการจัดเก็บและน าออกอัตโนมัต ิและงานวิจัยและการแก้ปัญหาด้านการขนย้ายวัสดุในปัจจุบัน 

 Definition and relation between logistics and modern material handling system; classification 

of material handling equipment; relationship between material handling and facilities layout; unit 

loads in material handling and line balancing; robotics application in material handling; automated 

guided vehicle systems; storage systems and warehousing, automated storage/retrieval systems 

(ASRS); intelligent material handling system; current material handling research and problem solving 

  

264445 ระบบคอมพิวเตอร์และการเชื่อมต่อ     3(3-0-6) 

 Computer System and Interfacing 

 ฮาร์ดแวร์ไมโครคอมพิวเตอร์ หน่วยประมวลผลกลางบัสหน่วยความจ า หน่วยด้านเข้าและ

ด้านออก เทคนิคการเชื่อมต่อและโปรแกรมควบคุมส าหรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์บริวารต่างๆ การ
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ออกแบบซอร์ฟแวร์ เวลาจริงและการโปรแกรม โปรแกรมควบคุมส าหรับระบบไมโครคอมพิวเตอร์ การ

เขียนโปรแกรมภาษาระดับสูง ล าดับช้ันและการควบคุมกระบวนการไปป์ไลน์หน่วยความจ า ด้านเข้า

ด้านออก ซูเปอร์สกาลาร์และหน่วยประมวลผลแบบขนาน การประยุกต์ใช้งานไมโครคอมพิวเตอร์ใน

ระบบวัดและควบคุม 

 Micro-computer hardware; CPU, bus, memory unit, input and output units; interfacing 

technique and control program for interfacing to peripheral devices; software design; real time and 

programming; control program to microcomputer system; high level language programming; 

pipelining memory hierarchy and control, input/output; superscalar and parallel processors; 

microcomputer applications in measurement systems and control 

 

264446 ระบบควบคุมและแบบจ าลอง     3(3-0-6) 

 Modeling and Control Systems 

 ความรู้เบื้องต้นในการควบคุมระบบแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ของระบบแผนภาพบล็อก

ฟังก์ชั่นการถ่ายโอนการตอบสนองของระบบลักษณะของระบบการควบคุมการวิเคราะห์เสถียรภาพของ

ระบบควบคุมในโดเมนเวลาและโดเมนความถี่การออกแบบระบบควบคุมป้อนกลับบนพื้นฐานของตัว

ควบคุมพีไอการวิเคราะห์ระบบการควบคุมบนหลายตัวแปร การจ าลองระบบที่ใ ช้ซอฟต์แวร์

คอมพิวเตอร์ 

 Introduction to control systems; mathematical model of systems; transfer functionblock 

diagram; system response; characteristic of control systems; stability analysis ofcontrol systems in 

time-domain and frequency domain; design of feedback controlsystems based on compensation PID 

controllers; control system analysis based on statevariables; system simulation using computer 

software 

 

264451 กฎหมายอุตสาหกรรม     3(3-0-6) 

 Industrial Laws 

 ข้อกฎหมายและพระราชบัญญัติทางด้านงานอุตสาหกรรม มาตรฐานอุตสาหกรรม ความ

ปลอดภัย กฎหมายแรงงาน การประกันสังคมพระราชบัญญัติวศิวกร 

 The industrial laws and acts, laws of industrial product standard, safety laws, labor laws, 

social insurance; engineering act 
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264452 การจัดการคุณภาพ     3(3-0-6) 

 Quality Management 

 แนวความคิดด้านการจัดการคุณภาพ ความเป็นมาของการบริหารงานคุณภาพ ระบบ

บริหารงานคุณภาพด้านต่าง ๆ มาตรฐานไอเอสโอ9000มาตรฐานไอเอสโอ 14000ทีคิวเอ การจัดการ

คุณภาพโดยรวม (ทีคิวเอ็ม) ซิกส์ซิกม่า การสร้างระบบการบริหารงานด้านคุณภาพในงานอุตสาหกรรม

และบริการ เครื่องมือการแก้ปัญหาคุณภาพ 

 Concepts of quality management, quality management systems, ISO 9000 , ISO 14000 , 

TQA, Six Sigma, total quality management (TQM), quality establish for industrial and service sector, 

quality problem solving tools 

  

264454 การจัดการโครงการ     3(3-0-6) 

 Project Management 

 ภาพรวมและค าจ ากัดความของโครงการและการจัดการโครงการ การเริ่มต้นโครงการ 

การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ ผู้จัดการโครงการและองค์กร การวางแผน การก าหนดการ ซี

พีเอ็มและเพิร์ท การเฝา้สังเกต การควบคุม การตรวจสอบและการสิน้สุดโครงการ  

 Overview and definition of project and project management, project initialization, project 

feasibility study, project manager and organization, project planning, scheduling (CPM and PERT), 

monitoring, controlling, auditing and terminating 

  

264455 การศึกษาความเป็นไปได้     3(3-0-6) 

 Feasibility Study 

 การวิเคราะห์และศกึษาผลปัจจัยต่าง ๆ เกี่ยวข้องกับความเป็นไปได้ของโครงการอุตสาหกรรม 

ต้นทุนอุตสาหกรรมและงบประมาณ  ศกึษาระบบตลาดวิศวกรรม ด้านการจัดการ ด้านการเงินและอื่นๆ 

ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ การศกึษากรณีศกึษา 

 Analysis and studying factors on the feasibility study of industrial project,  industrial cost 

and budget, study of eingineering marketing system, management, finanancial and other related 

project, case study 
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264457 วิศวกรรมคุณค่า     3(3-0-6) 

 Value Engineering 

 บทน าวิธีการของวิศวกรรมคุณค่า  การประยุกต์วิธีของวิศวกรรมคุณค่าในการวิเคราะห์

ผลติภัณฑ์ การออกแบบผลติภัณฑแ์ละกรรมวิธีการผลติ การจัดซื้อวัตถุดิบและการผลิตที่ช่วยลดต้นทุน

การผลิต โดยไม่ท าใหคุ้ณภาพของผลิตภัณฑล์ดลงไป 

 Introduction to value engineering methodology, application of value engineering 

methodology to product analysis, product design and manufacturing processes, study of material cost 

in order to achieve cost improvement without loss of product value, case studies and problems 

discussed 

 

264458 การยศาสตร์     3(3-0-6) 

 Ergonomics 

 บทน าการยศาสตร์ สรีระมนุษย์ในลักษณะของระบบการท างาน อันมีโครงสร้างกระดูกข้อต่อ 

กระดูกกล้ามเนื้อ ระบบเผาผลาญอาหาร ระบบประสาท ภาพที่เห็น ความสั่นสะเทือน  การออกแบบ 

อุปกรณ์ อันมีที่นั่ง ภาพแสดง และการควบคุมปัจจัยมนุษย์ในด้านการตรวจสอบอายุ การท างานเป็นกะ 

การจูงใจ และความเหนื่อยล้า          

 Introduction to Ergonomics; work physiology and anatomy, musculoskeletal, digestion and 

food energy consumption system, nerve system; visual acuity; vibration; design of equipment, seat 

and display; control of human factors, age, shift work, motivation, and fatigue 

 

264459 การประหยัดพลังงาน     3(2-3-6) 

 Energy Conservation 

 สถานการณ์พลังงานการประหยัดพลังงานในครัวเรือน การประหยัดพลังงานในอุตสาหกรรม

ในด้านพลังงานไฟฟ้า  และพลังงานความร้อนสิ่งแวดล้อม ภาวะโลกร้อน และการประเมนิวัฏจักรชีวติ 

 Situation of energy, energy conservation in household, energy conservation in industry in 

terms of electricity and thermal energy, environment, global warming and life cycle assessment 

 

264461 การออกแบบและวิเคราะห์การทดลอง     3(3-0-6) 

 Design and Analysis of Experiments 

 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยในระบบอุตสาหกรรมการวิเคราะหท์างสถิติและการ

ออกแบบระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรมเน้นการประยุกต์ใช้ตัวแบบคณิตศาสตร์ขั้นสูง วิธีการ

ออกแบบแผนการทดลองและการใชซ้อฟแวร์ในการช่วยวิเคราะหข์้อมูลของการออกแบบการทดลอง 
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 Analysis of relationship between factors in industrial system, statistical analysis and design 

of industrial control system; emphasis on the use of advanced mathematical model, design of 

experiments and using software for data analysis 

 

264462 การวางแผนทรัพยากรองค์กร     3(2-3-6) 

 Enterprise Resource Planning 

 แนวคิดและหลักการของระบบการวางแผนการใช้ทรัพยากรวิสาหกิจและบทบาทของ ERP ใน

องค์กรสมัยใหม่ การวิเคราะห์กระบวนการทางธุรกิจขององค์กรที่บริหารงานแบบบูรณาการ และ

ซอฟแวร์ที่ใชใ้น ERP เชน่ SAP 

 Concepts and principles of enterprise-resource planning systems and their role in modern 

organizations; analyzing cross-functional business process integration and the enterprise resource 

planning system software, such as SAP 

  

264464 วิศวกรรมโลหะการ     3(2-3-6) 

 Metallurgy Engineering 

 โครงสร้าง และพฤติกรรมของโลหะ เฟสไดอะแกรม คุณสมบัติเชิงกลของโลหะและการ

ทดสอบ การผลิตเหล็กและเหล็กกล้า การอบชุบประเภทต่างๆด้วยความร้อน การอบชุบเหล็กหล่อด้วย

ความร้อน โลหะเจือและโลหะที่ไม่มีเหล็กผสมที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม ปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียม

ตัวอย่างเพื่อเมตัลโลกราฟิก การวิเคราะหโ์ครงสรา้งและจุลภาคของโลหะ 

 Structure and behavior of metal, phase diagram, mechanical property of metallurgy, alloy, 

heat treatment, and annealing, ferrous and non-ferrous, preparation of simple for metallographic 

and structure analysis of metal 

  

264465 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ ผลิต และงานวิศวกรรม  3(2-3-6) 

 Computer Aided Design, Manufacturing and Engineering 

 หลักการพื้นฐานของการแสดงภาพด้วยคอมพิวเตอร์การน าคอมพิวเตอร์ช่วยในการสร้าง

ชิ้นงานแบบ 2 มิติ 3 มิติ พื้นผิวและทรงตัน หลักการพื้นฐานการควบคุมเชิงเลข โครงสร้างเครื่องจักร 

การเขียนโปรแกรมควบคุมเชิงเลข อุปกรณ์ขับเคลื่อนระบบ การอินเทอโปเลทในระบบผลิต วงจร

ควบคุมเครื่องจักร เครื่องจักรกลที่ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์คุณสมบัติทางกลของช้ินงาน

หรอืผลติภัณฑ์ 
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 Introduction in computer graphics, 3D solid and surface modeling, fundamental innumerical 

control, machine and mechanical hardware part programming, algorithms forinterpolation and control, 

digital control, NC programming, CNC machines 

 

264466 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมอุตสาหการ     3(3-0-6) 

 Selected topic in Industrial Engineering 

 หัวข้อที่น่าสนใจและทันสมัยในงานวิศวกรรมอุตสาหการ การสืบค้นข้อมูล การวิเคราะห์ด้วย

หลักวิชาการทางวิศวกรรมอุตสาหการ การน าเสนอความรู้และการประยุกต์ใช้ในงานวิศวกรรมอุตสา

หการ 

 Interesting and new topics in industrial engineering, data searching, data analysis based on 

acadamic principles of industrial engineering, presenting knowledges and application in industrial 

engineering 

  

264471 การขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบ     3(3-0-6) 

 Multimodal Transport 

 ลักษณะทั่วไปของการขนส่งในแต่ละรูปแบบได้แก่ การขนส่งทางน้ า การขนส่งทางบกและการ

ขนส่งทางอากาศ รวมทั้งวิเคราะห์ข้อดี ข้อเสียของการขนส่งในแต่ละรูปแบบโครงข่ายการขนส่ง และ

การเชื่อมโยงระบบการขนส่ง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกรูปแบบการขนส่ง การขนส่งต่อเนื่อง 

โครงสร้างพื้นฐานและส่วนประกอบที่ช่วยในการด าเนินการการขนส่งหลายรูปแบบอย่างมีประสิทธิภาพ 

และ กรณีศกึษา 

 General characteristics of the types of transportation, sea transport, land and air transport, 

analysis of the pros, disadvantages of each form of transport, transport infrastructure and transport 

links, factors that influence the decision of mode of transport, multimodal transport. Infrastructure 

and components that aid in the form of the transport efficiency of case studies  

 

264472 การขนถ่ายวัสดุและการบรรจุภัณฑ์     3(3-0-6) 

 Material Handling and Packaging 

 ฟังก์ชันของการล าเลียงวัสดุและการบรรจุหีบหอ่ ซึ่งส่งผลตอ่ประสิทธิภาพในการจัดการ 

โลจสิติกส์ การออกแบบและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีส าหรับพัฒนาบรรจุภัณฑ ์การเลือกใช้อุปกรณ์ใน

การล าเลียง และขนย้ายอย่างมปีระสิทธิภาพ เทคนิคเชงิคุณภาพในการลดต้นทุนของบรรจุภัณฑ์ 
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 Function of the material handling and packaging, performanceand logisticsmanagement, 

design and application development technologies for the packaging, selection of equipment for 

transport,transport efficiency, qualitative techniques to reduce the cost of the package 

 

264473 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์     3(3-0-6) 

 Legal Aspects for Logistics 

 กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการโลจิสติกส์ การจัดซื้อจัดจ้างส าหรับสินค้า

และบริการ การซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ การช าระราคาในทางการค้าระหว่างประเทศ การขนส่ง

สินค้าระหว่างประเทศ การขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบ การน าเข้าสินค้าและการส่งออกสินค้า 

การจัดเก็บของในคลังสินคา้และเทอร์มินัล 

 Laws and regulations related to the logistics management such as goods and services 

procurement, International trade, international trade settlement, International transportation,multi-

modal transportation,imports and exports, warehouse and the terminal keeping 

 

264474 ทฤษฎีเกมและกลยุทธ์ทางธุรกิจ     3(3-0-6) 

 Game Theory and Business Strategy 

 กฎเกณฑ์ ส่วนประกอบและรูปแบบการแขง่ขันทางธุรกิจ เกมทางธุรกิจที่มีผู้เล่นพรอ้มกัน เกม

ทางธุรกิจแบบมีล าดับขั้นของการตัดสินใจ ข้อได้เปรียบและข้อเสียเปรียบเชิงกลยุทธ์ในการเข้าสู่ตลาด

ในล าดับที่แตกต่างกัน ธุรกิจที่มีความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ การวางกลยุทธ์ทางธุรกิจแบบผสม วิธีการ

ปกป้องและการยึดอ านาจทางการตลาด การเล่นเกมทางธุรกิจที่มเีงื่อนไขของเวลาและจ านวนครั้ง 

 Rules, composition and type of business competition,games are played at the same 

business,a decision-making hierarchy business game,advantage and disadvantage of different order 

marketing strategic,a strategic advantage business,business strategic combination,protection and 

market power retain,condition business game and the number of times 

 

264475 เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับโลจสิติกส์     3(3-0-6) 

 Information Technology for Logistics 

 วิธีการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อเป็นเครื่องมอืส าหรับการวางแผนทางดา้นโลจิสตกิส์ ระบบที่ ใช้

สนับสนุนการตัดสินใจที่ ใ ช้ในระดับผู้บริหาร การค านวณและการสับเปลี่ยนข้อมูลทางด้าน

อิเล็กทรอนิกส์ การป้องกันและความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์ ผลกระทบของคอมพิวเตอร์และ

ข้อมูลสารสนเทศที่มตี่อองค์กรที่เกี่ยวข้องกับโลจสิติกส์ 
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 Information technology method for logistics planning,  support decision making for the 

managerial level,calculations and the electronic data interchange,protection and computer security 

systems,the impact of computers and information related to the logistics organization 

    

264476 การจัดการการจัดหา     3(3-0-6) 

 Procurement Management 

 ระบบการจัดซื้อทางด้านอุตสาหกรรมและการค้า บทบาทของการจัดซื้อในการบริหารโซ่

อุปทาน การพัฒนากลยุทธ์ในการจัดซื้ออย่างมีประสิทธิภาพ การศึกษาแนวคิดในการจัดการของซัพ

พลายเออร์ การสรา้งพันธมิตรและความรว่มมอืทางการจัดซือ้ กรณีศกึษา 

 Industry procurement system and trade,the role of purchasing in supply chain 

management,the development strategy of efficiency purchasing,the study of suppliers management 

concepts,the partnership and cooperation through the purchasing, case study  

 

264477 โลจิสติกส์ระหว่างประเทศ     3(3-0-6) 

 International Logistics 

 ความส าคัญของโลจิสติกส์ที่มีต่อธุรกิจระหว่างประเทศและ ฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องกลยุทธ์ในการ

จัดการและการบริหารระบบโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ ระบบการค้าอิเลคทรอนิกส์และกฎหมายที่

เกี่ยวข้อง ข้อมูลสารสนเทศตลอดจนเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในการจัดการระบบโลจิสติกส์ระหว่าง

ประเทศ กรณีศกึษาที่เกี่ยวข้อง 

 The importance of logistics impact to the international business,functions related to strategic 

management and international logistics system,electronic trading systems and related laws,the 

related information and technology in the international logistics,related case studies 

 

264481 อิเล็กทรอนิกส์และวงจรดิจิทัล     3(3-0-6) 

 Electronic and Digital Circuit 

 วัสดุสารกึ่งตัวน ารอยต่อพีเอ็น ไดโอดชนิดต่างๆ ทรานซิสเตอร์ ออปแอมป์ อุปกรณ์แบบสอง 

ขั้วและสามขั้ว ลักษณะเฉพาะ โครงสร้าง การใช้งานและการวิเคราะห์ในการน าไปใช้ในวงจรที่ ไม่เป็น

แบบเชิงเส้นต่างๆระบบตัวเลขและการค านวณในคอมพิวเตอร์ รหัสคอมพิวเตอร์ รหัสฐานสอง รหัสบี

ซีดี รหัสเกรย์ รหัสแอสกี พีชคณิตบูลลีนและตารางความจริง การวิเคราะห์และสังเคราะห์วงจรคอม    

บิเนช่ันตรรกศาสตร์ วงจรสวิทช์ช่ิง รูปแบบบัญญัติ แผนผังคาร์โน วิธีควินแม็กคลอสกี้ ฮาร์ซาร์ด วง

จรแนนนอร์หลายระดับ ชนิดของวงจรเชิงผสมตรรกศาสตร์และการใช้ตรรกศาสตร์ประตูสัญญาณ การ

วิเคราะห์และสังเคราะห์วงจรโดยล าดับตรรกศาสตร์ วงจรซิงโครนัสและวงจรอะซิงโครนัส ไดอะแกรม
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การเปลี่ยนสภาวะ การลดรูปสภาวะการใช้ฟลิปฟลอป วงจรโดยล าดับทั่วไปที่ใช้ฟลิปฟล็อป วงจรคง

สภาวะการเก็บข้อมูล วงจรนับ วงจรเลื่อนข้อมูล 

          PN junction semiconductors, various kind of diode, transistors, operational amplifiers. two 

and three terminal device structures and characteristics, use and analysis innonlinear circuit 

applications, Number systems: representation and mathematical operation on computer; Computer 

codes: binary, BCD, Gray, ASCII; Boolean algebra and truth table; Combinationlogic circuits: analysis 

and systhesis, canonical form, Karnaugh's map, QuinneMcKlusky, hazard, multi-level NAND-NOR 

circuits, types of combination circuits,implementaion using logic gates and MSI; Sequential logic 

circuits: analysis andsynthesis, asynchronous and synchronous, state diagram, state reduction, 

implementation using flip-flops, commonly known sequential circuits: registers,counters, application 

of digital circuits in control  

  

264482 การประยุกต์ใช้ไมโครโปรเซสเซอร์     3(2-3-6) 

 Microprocessor Application 

 สถาปัตยกรรมของไมโครโปรเซสเซอร์ การเขียนโปรแกรมภาษาแอสเซมบลี้ การติดต่อ

ระหว่างไมโครโปรเซสเซอร์กับหน่วยความจ าและการเชื่อมต่อของอินพุท เอ้าท์พุท การประยุกต์ใช้

ไมโครโปรเซสเซอร์กับอุปกรณ์ทางกายภาพ เพื่อการควบคุมและสื่อสารข้อมูล ข้อมูลเข้าออก จังหวะ

เวลา การสื่อสารผ่าน RS232 และพอร์ตขนาน การแสดงผลโดย LED และการควบคุมมอเตอร์แบบส

เต็ป 

 Microprocessor’s architecture, assembly language programming, interfacing of memory 

chips and I/O control chips with microprocessor chips, interfacing with peripheraldevices for control 

application inphysical devices and information such as input/output, timer, RS232 communication 

and parallel port, LED display, and stepping motor control 

 

264483 การออกแบบเคร่ืองจักรกล     3(3-0-6) 

 Mechanical Design 

 ขั้นตอนของการออกแบบ ทฤษฎีของความเสียหายที่ใช้ในการออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล

ภายใต้โหลดสถิต และโหลดเปลี่ยนแปลง สปริง สกรูส่งก าลังและสกรูยึดชิ้นงาน รอยเชื่อม การขับด้วย

สายพานและโซ ่

 Phases of design, theory of failure used in design of machine elements subjected to static 

and varying loads, mechanical springs, power screws and threaded fasteners,welded joints, flexible 

drives 



73 

 

264484 ระบบการผลิตแบบยืดหยุ่น     3(2-3-6) 

 Flexible Manufacturing System 

 เรื่องทั่วไปเกี่ยวกับระบบการผลิตแบบยืดหยุ่น ระบบการบริหารฐานข้อมูลในระบบการผลิต

แบบยืดหยุ่น กลุ่มของเทคโนโลยี ประเภทของระบบการผลิตอัตโนมัติ การโปรแกรมในการควบคุม

ระบบการผลิต การกระจายฐานข้อมูลของเครื่องมือในระบบการผลิตแบบยืดหยุ่น ส่วนประกอบ

บางอย่างในระบบการผลิตแบบยืดหยุ่น การวางแผนและการควบคุมการผลิตในระบบการผลิตแบบ

ยืดหยุ่น 

 Introduction to flexible manufacturing system. Database management system in FMS, type 

of industrial automation requirement of the part programming section, distributed tool database in 

FMS, some important elements in FMS, process planning and process control in FMS 

   

264485 ปัญญาประดิษฐ์     3(3-0-6) 

 Artificial Intelligence 

 เนือ้หาและค าจ ากัดความของปัญญาประดิษฐ์ พืน้ฐานของฟัซซีโลจิก โครงข่ายระบบประสาท 

ทฤษฎีกราฟ การค้นหาแบบฮิวริสติก การเล่นเกม ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม การประมวลผลแบบ

สัญลักษณ์ และวิธีการค้นหาข้อสรุป แนวทางการประยุกต์ใช้งานปัญญาประดิษฐ์ใน การประมวลผล 

ภาษาธรรมชาติ หุ่นยนต์อุตสาหกรรมและระบบผู้เช่ียวชาญ ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ การค้นหา

เหตุผลด้วยวิธีอรรถศาสตร ์และ การอนุมานภายใต้ความไม่แน่นอน ด้วยโปรแกรมโปรล็อก 

 Introduction to the definition and theoretical aspects of artificial intelligence,fundamental of 

fuzzy logic, neural networks, graph theory, heuristic search techniques, game theory, genetic 

algorithm,symbolic processing and conclusion methods, applications of artificial intelligence to natural 

language processing, industrial robots, and expert system, theory and applications of predicate logic 

and symbolic reasoning under uncertainty with PROLOG programming 

 

264491 สัมมนา     1(0-3-2) 

 Seminar 

 การสืบค้น  การรวบรวมข้อมูล  การวิเคราะห ์การเขียนรายงาน   การน าเสนอ  การอภิปราย 

และการตอบข้อซักถามในประเด็นทางดา้นวิศวกรรมอุตสาหการ 

 Searching, collecting data, analyzing, report writing, presenting, discussing and answering 

question inindustrial engineering 

    

  



74 

 

264492 โครงงานทางวศิวกรรมอุตสาหการ     1(0-3-2) 

 Industrial Engineering Project 

 การจัดท าโครงงานในหัวข้อที่สนใจเกี่ยวกับงานวิจัย ปัญหาในการปฏิบัติงาน หรือการพัฒนา

เทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการ การน าเสนอโครงงาน การจัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์ของ

โครงงาน 

 Conducting an individual project on interesting topic of research, practical problem or 

technology developing in the area of industrial engineering, project oral presentation, a complete 

report of project 

 

275200 อาสาพัฒนาชุมชนส าหรับวิศวกร     3(2-3-6) 

 Community Development Voluntary for Engineers 

 จิตอาสาเพื่อชุมชน วิศวกรรมอาสา หัวข้อที่น่าสนใจในการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

บริการวิชาการ และกิจกรรมนิสิต การพัฒนาและการจัดการโครงการ การวิเคราะห์สวอต การประชุม

วางแผนโครงการแบบซ็อฟ ตารางโทว วงจรเด็มมิ่ง งานวิศวกรรมพื้นฐานเพื่อกิจกรรมอาสา พื้นฐาน

งานก่อสร้าง งานไฟฟ้าพื้นฐาน พื้นฐานทางด้านระบบท่อประปาและปั๊มน้ า การเขียนรายงานและการ

น าเสนอโครงการ 

 Voluntary mind for community, engineering voluntary, interesting topics in arts and culture 

preservation, academic services and student activities, project development and management; SWOT 

analysis, ZOPP approach, TOWS matrix, Deming cycle, basic engineering works for voluntary; basic 

construction, basic electrical works, basic plumbing and pumps, project reports and presentation 
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3.1.6 ความหมายของเลขรหัสวิชา (ระดับปริญญาตร)ี 

 1.  เลขสามล าดับแรก หมายถึง สาขาวิชา 

 1.1 เลข 00x หมายถึง หมวดวิชาศกึษาทั่วไป 

 1.2 เลข 261 หมายถึง สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

 1.3 เลข 263 หมายถึง สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

 1.4 เลข 264 หมายถึง สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

 1.5 เลข 275 หมายถึง กลุ่มวชิากลาง คณะวศิวกรรมศาสตร์ 

 2. เลขในล าดับที่ 4 หมายถึง ระดับช้ันปีของการศกึษา 

 2.1 เลข 1 หมายถึง รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 1 

 2.2 เลข 2 หมายถึง รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 2 

 2.3 เลข 3 หมายถึง รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 3 

 2.4 เลข 4 หมายถึง รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 4 

 3. เลขในล าดับที่ 5 หมายถึง  หมวดหมู่ในสาขาวิชา 

  3.1 เลข 0  หมายถึง รายวิชาในกลุ่มวชิาพืน้ฐานทางวิศวกรรมอุตสาหการ 

  3.2 เลข 1-2 หมายถึง รายวิชาในกลุ่มวชิาเฉพาะทางวิศวกรรมอุตสาหการ 

  3.4 เลข3  หมายถึง รายวิชาแกน 

  3.5 เลข4  หมายถึง รายวิชาเอกบังคับทางวิศวกรรมอุตสาหการ 

       รายวิชาเอกบังคับทางวิศวกรรมโลจสิติกส์ 

       รายวิชาเอกบังคับทางวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 

  3.6 เลข5-6 หมายถึง รายวิชาเอกเลือกทางวิศวกรรมอุตสาหการ 

  3.8 เลข7  หมายถึง รายวิชาเอกเลือกทางวิศวกรรมโลจิสตกิส์ 

  3.9 เลข8  หมายถึง รายวิชาเอกเลือกทางวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 

  3.10  เลข9  หมายถึง รายวิชาโครงงาน สัมมนา ฝกึงาน สหวิชา 

 4. เลขในล าดับที่ 6 หมายถึง  อนุกรมของรายวิชา   
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3.2  ชื่อ สกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒขิองอาจารย์ 

  3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวชิา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบนั ปี พ.ศ. 

1 นายจักรทอง  ทองจตั ุ

 

3-5401-00281109 - วศ.ม. 

วศ.บ. 

วิศวกรรมระบบการผลิตและอัตโนมัต ิ

วิศวกรรมอุตสาหการ 

มหาวิทยาลยันเรศวร 

มหาวิทยาลยันเรศวร 

2549 

2543 

2 นายทรงวุฒ ิ ประกายวิเชียร 

 

3-5709-00166037 - วศ.ม. 

วศ.บ. 

วิศวกรรมอุตสาหการ 

วิศวกรรมอุตสาหการ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระ

จอมเกล้าธนบุร ี

2540 

2535 

3 นายพงศ์วิทย ์ พรมสุวรรณ

  

3-6599-00554573 - วศ.ม. 

วศ.บ. 

วิศวกรรมอุตสาหการ 

วิศวกรรมไฟฟ้า 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลยันเรศวร 

2554 

2549 

4* นายพจนศักดิ ์พจนา 3-5401-00187242 - วศ.ม. 

วศ.บ. 

วิศวกรรมอุตสาหการ 

วิศวกรรมการผลิต 

 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระ

จอมเกล้าพระนครเหนือ 

2552 

2547 

5* นายอโณทัย  กล้าการขาย 3-6501-00436551 

 

- วศ.ม. 

วศ.บ. 

วิศวกรรมระบบการผลิตและอัตโนมัติ 

วิศวกรรมอุตสาหการ 

มหาวิทยาลยันเรศวร 

มหาวิทยาลยันเรศวร 

2549 

2544 

6 นายเอราวิล ถาวร 2-5601-00011219 - วศ.ม. 

วศ.บ. 

วิศวกรรมอุตสาหการ 

วิศวกรรมอุตสาหการ 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลยันเรศวร 

2555 

2551 

หมายเหตุ* อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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3.2.2 อาจารย์ประจ า 

ล าดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวชิา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบนั ปี พ.ศ. 

1 นายจักรทอง  ทองจตั ุ

 

3-5401-00281109 - วศ.ม. 

วศ.บ. 

วิศวกรรมระบบการผลิตและอัตโนมัต ิ

วิศวกรรมอุตสาหการ 

มหาวิทยาลยันเรศวร 

มหาวิทยาลยันเรศวร 

2549 

2543 

2 นายทรงวุฒ ิ ประกายวิเชียร 

 

3-5709-00166037 - วศ.ม. 

วศ.บ. 

วิศวกรรมอุตสาหการ 

วิศวกรรมอุตสาหการ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระ

จอมเกล้าธนบุร ี

2540 

2535 

3 นายพงศ์วิทย ์ พรมสุวรรณ

  

3-6599-00554573 - วศ.ม. 

วศ.บ. 

วิศวกรรมอุตสาหการ 

วิศวกรรมไฟฟ้า 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลยันเรศวร 

2554 

2549 

4 นายพจนศักดิ ์พจนา 3-5401-00187242 - วศ.ม. 

วศ.บ. 

วิศวกรรมอุตสาหการ 

วิศวกรรมการผลิต 

 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระ

จอมเกล้าพระนครเหนือ 

2552 

2547 

5 นายอโณทัย  กล้าการขาย 3-6501-00436551 

 

- วศ.ม. 

วศ.บ. 

วิศวกรรมระบบการผลิตและอัตโนมัติ 

วิศวกรรมอุตสาหการ 

มหาวิทยาลยันเรศวร 

มหาวิทยาลยันเรศวร 

2549 

2544 

6 นายเอราวิล ถาวร 2-5601-00011219 - วศ.ม. 

วศ.บ. 

วิศวกรรมอุตสาหการ 

วิศวกรรมอุตสาหการ 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

มหาวิทยาลยันเรศวร 

2555 

2551 
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3.2.3 อาจารย์พิเศษ 

ล าดับ ชื่อ-สกุล 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวิชา 

1 นายภูพงษ์ พงษ์เจรญิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D., University of 

Newcastle upon Tyne, 

United Kingdom. Fully 

funded by the RTG 

scholarship. 

M.Eng., Asian Institute of 

Technology. Full scholarship 

funded by the Royal Thai 

Government (RTG). 

B.Eng. Chiang Mai 

University, Thailand. 

Manufacturing 

Engineering 

 

 

 

Industrial System 

Engineering 

 

 

Industrial 

Engineering 

2 นายสุชาติ แยม้เมน่ 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D., Vanderbilt University 

,Tennessee ,USA 

M.S., Vanderbilt University 

,Tennessee , USA 

วศ.บ. (เกียรตนิยิม) 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

Electrical Engineering 

 

Electrical Engineering 

 

วศิวกรรมไฟฟ้า 

3 นายอภิชัย ฤตวรุิฬห์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D., Clemson University, 

USA. 

M.S., Clemson University, 

USA. 

วศ.บ. มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่  

Industrial 

Engineering 

Industrial 

Engineering 

วศิวกรรมอุตสาหการ 

4 นายพนัส นัถฤทธ์ิ - Ph.D., Newcastle University, 

United Kingdom. 

M.Eng., Asian Institute of 

Technology., Thailand. 

วศ.บ. มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่  

Mechatronics 

 

Mechatronics 

 

วศิวกรรมไฟฟ้า 

5 นายภาณุ บูรณจารุกร - Ph.D., University of 

Wollongong, Australia 

วศ.ม.จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลัย 

วศ.บ. มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่  

Engineering 

Management 

วศิวกรรมอุตสาหการ 

 

วศิวกรรมอุตสาหการ 
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ล าดับ ชื่อ-สกุล 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวิชา 

6 นายศิษฎา สิมารักษ ์

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ M.Eng.,   

RMIT University, Australia, 

วศ.บ. มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 

Manufacturing 

Engineering 

วศิวกรรมอุตสาหการ 

7 นางสาวเมธินี พงษ์ประภาพันธ์ - M.LM., The University of 

Sydney, Australia 

ศ.ม. 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 

สต.บ. จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลัย 

Logistics Management 

 

เศรษฐศาสตร์ 

 

สถิตปิระยุกต ์

8 นายเกรยีงไกร  วรีะฤทธิพันธ์ - M.S., Vanderbilt University 

,Tennessee , USA 

วศ.บ. มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 

การจัดการอตุสาหกรรม 

วศิวกรรมเครื่องกล 

9 นายคมกฤต เมฆสกุล - M.S., Faculty of Humanities, 

Chiang Mai University 

 

วศ.บ. มหาวิทยาลัยนเรศวร 

Industrial and 

Organizational 

Psychology 

วศิวกรรมอุตสาหการ 

10 นายรวมพล  จันทศาสตร์ 

 

- บธ.ม. วิทยาลัยเซาธ์อีสท์

บางกอก 

อส.บ. (เกียตินยิมอันดับ 2) 

สถาบันเทคโนโลยพีระจอม

เกล้าพระนครเหนอื 

การจัดการโลจิสตกิส ์

 

Production Technology 

11 นายสุรัตน์  จันทองปาน 

 

- บธ.ม. วิทยาลัยเซาธ์อีสท์

บางกอก 

ศศ.บ. เศรษฐศาสตรบัณฑิต 

มหาวทิยาลัยรามค าแหง 

การจัดการโลจิสตกิส ์

 

เศรษฐศาสตร์การเกษตร 

12 นายอ านวย  แก้วใส 

 

- บธ.ม. มหาวทิยาลัยศรีปทุม 

บธ.ม. วิทยาลัยเซาธ์อีสท์

บางกอก 

ศศ.บ. วทิยาลัยครูพระนคร 

วท.บ. วิทยาลัยครูเพชรบุรี

วทิยาลงกรณ์ 

การตลาด 

การจัดการโลจิสตกิส ์

 

การพัฒนาชุมชน 

ส่งเสริมและการสื่อสาร

การเกษตร 
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4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) 

 ประสบการณ์ภาคสนามมีส่วนช่วยให้นิสิตน าความรู้ที่ได้ศึกษามาบูรณาการและประยุกต์ใช้

กับงานจริง โดยในหลักสูตรได้ก าหนดให้นิสิตลงทะเบียนรายวิชา 264391 การฝึกงานด้านวิศวกรรมอุต

สาหการ(Training in Industrial Engineering) โดยให้นิสิตได้เข้าไปฝึกฝนทักษะเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 280 

ช่ัวโมง (จ านวน 6 หน่วยกิต แต่เป็นรายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตในหลักสูตร) ในสถาบัน องค์กรของรัฐและ/

หรือเอกชน ที่มีก าลังด าเนินงานทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการ ในการฝึกงานนิสิตจะมีวิศวกรอุตสา

หการที่ปฏิบัติงานภายในแหล่งฝึกงานเป็นผู้มอบหมายงาน ตรวจสอบคุณภาพงาน และประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของนสิิตโดยพิจารณาเกรดเป็น ผา่น S (Satisfactory) และ ไม่ผ่าน U (Unsatisfactory) 

 

 4.1  มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

  1) บูรณาการความรู้และทักษะต่างๆเพื่อน าไปปฏิบัติงานทางวิศวกรรมอุตสาหการได้อย่าง

เหมาะสม 

  2) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ดี รวมทั้งสามารถปรับตัวเข้ากับ

ผูร้่วมงานและสถานประกอบการได้ 

  3) มีความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของวิศวกร สามารถเป็นผู้น าและผู้ตามได้ รวมทั้งแก้ปัญหา

ที่เกิดขึน้ในการปฏิบัติงานได้อย่างสร้างสรรค์ 

  4) มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และมคีวามซื่อสัตย์ในการปฏิบัติงาน 

  5) มีความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของวิศวกร และเรียนรู้การท างานร่วมกับคนหมู่มากที่มี

ความแตกต่างกันทางความคิดและทางวัฒนธรรมได้ 

  6) มีความกล้าในการแสดงออก และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการพัฒนางานให้มี

คุณภาพยิ่งขึน้ 

 4.2  ช่วงเวลา   

  ภาคฤดูร้อนของปีการศกึษาที่ 3 

 4.3  การจัดเวลาและตารางสอน 

   เป็นไปตามที่หน่วยงานที่นิสิตเข้าฝึกงานก าหนดโดยมีระยะเวลาฝกึงานไม่น้อยกว่า 280 

ช่ัวโมง 

 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 

5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 

 หลักสูตรก าหนดให้นิสิตเรียนในรายวิชา 264491 สัมมนา (Seminar) ในภาคการศึกษา

ต้น และรายวิชา 264492 โครงงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ (Industrial Engineering Project) ในภาค

การศกึษาปลาย ของช้ันปีที่ 4  โดยก าหนดใหน้ิสิตด าเนินงานเป็นกลุ่มหรอืเดี่ยว จ านวนสมาชิกในกลุ่มมี
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ได้ไม่เกิน 5 คน หัวข้อโครงงานที่นิสิตต้องศึกษาจะต้องเกี่ยวข้องกับงานทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการ 

รวมถึงงานทางด้านอื่นๆที่สามารถน าองค์ความรู้ทางวิศวกรรมอุตสาหการไปประยุกต์ใช้ได้ โดยทั่วไป

งานทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการจะแบ่งออกเป็น 8แขนงวิชาย่อย คือ กลุ่มความรู้ด้านวัสดุและ

กระบวนการผลิต กลุ่มความรู้ด้านระบบงานและความปลอดภัย กลุ่มความรู้ด้านระบบคุณภาพ กลุ่ม

ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์และการเงิน กลุ่มความรู้ด้านการจัดการการผลิตและด าเนินการ กลุ่มความรู้

ด้านการบูรณาการวิธีการทางวิศวกรรมอุตสาหการ กลุ่มความรู้ด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน และ

กลุ่มความรูด้้านเมคคาทรอนิกส์ประยุกต์ ซึ่งนิสิตสามารถเลือกท าโครงงานได้ตามกลุ่มย่อยที่นิสิตสนใจ

และมีความถนัด ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานที่มีความเช่ียวชาญในแต่ละกลุ่ม

ย่อยนั้น การประเมินผลรายวิชาโครงงานทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการจะพิจารณาจากรายงานฉบับ

สมบูรณ์ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด และการน าเสนอของนิสิต โดยคณะกรรมการสอบโครงงาน 

คณะกรรมการสอบโครงงานประกอบด้วยอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานและอาจารย์ที่มีความเช่ียวชาญใน

โครงงานจ านวนอย่างนอ้ย 2 ท่าน 

 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

 1) สามารถสืบค้นขอ้มูล ศกึษา วิเคราะห ์และสรุปประเด็นปัญหาของโครงงานได้ 

 2) สามารถปรับใช้ความรูแ้ละเลือกใช้เครื่องมอืที่เหมาะสมในการแก้ปัญหาของโครงงานได้ 

 3) สามารถสื่อสารกับเพื่อนร่วมงาน และแสดงความคิดเห็นในการแก้ปัญหาของโครงงาน

ได้อย่างสรา้งสรรค ์

 4) มีความรับผดิชอบในการท างานตามการแบ่งงานที่มอบหมาย 

 5) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ เครื่องมือการค านวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพื่อ

แก้ปัญหาของโครงงานได้ 

 6) มทีักษะในการเขียน โดยพิจารณาจากการเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์ 

 7) มบีุคลิกภาพที่นา่เชื่อถือ โดยสามารถสื่อสารผลการศกึษาให้ผู้รับฟังเข้าใจได้ และเช่ือม่ัน

ในผลการศกึษาของนสิิต 

 

 5.3 ช่วงเวลา 

 ภาคการศกึษาต้นและปลาย ของช้ันปีที่ 4 

 

 5.4 จ านวนหน่วยกิต 

 2 หน่วยกิต 
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 5.5 การเตรยีมการ 

 1)ให้นิสิตด าเนินงานเป็นกลุ่มหรือเดี่ยวและเลือกหัวข้อโครงงานที่มีความสนใจศึกษา

ประมาณ 1-5 คน  

 2) ก าหนดอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานที่มีความเชี่ยวชาญในแตล่ะหัวข้อ 

 3) ก าหนดแผนการด าเนินงานโครงงานและจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงงาน (ถ้ามี) 

 4) นิสิตกลุ่มหรือเดี่ยวด าเนินงานโครงงาน ผ่านการให้ข้อมูลและค าแนะน าจากอาจารย์ที่

ปรึกษา 

 5) จัดกิจกรรมใหน้ิสติน าเสนอผลงานแบบปากเปล่าต่อคณะกรรมการสอบโครงงาน 

 5.6 กระบวนการประเมินผล 

 1) อาจารย์ที่ปรึกษาประเมินผลการเรียนรู้ของนิสติระหว่างด าเนนิงานโครงงาน 

 2) คณะกรรมการสอบโครงงานประเมินผลการเรียนรู้จากรายงานฉบับสมบูรณ์ และการ

น าเสนอแบบปากเปล่า 
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หมวดที่ 4   ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล 

 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรอืกิจกรรมของนิสิต 

(1) มีคุณธรรม จริยธรรม มีสัมมาคาราวะ 

รู้จักกาลเทศะ และท าหน้าที่เป็นพลเมืองที่ดี 

รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ และต่อสังคม 

น อ ก จ า ก นั้ น ต้ อ ง ป ฏิ บั ติ ต น ภ า ย ใ ต้

จรรยาบรรณวิชาชีพด้วยความซื่อสัตย์

สุจริต และเสียสละ 

(1) สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในการเรียนการสอน 

และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจรรยาบรรณ

วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

(2) มกีารพิจารณาความประพฤติในหอ้งเรียนเพื่อใช้

เป็นคะแนนส่วนหนึ่งในรายวิชาเฉพาะสาขา 

(2) มีความใฝ่รู้ในองค์ความรู้และเทคโนโลยี

ที่มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

สามารถพัฒนาองค์ความรู้ที่ตนมีอยู่ ให้

สูงขึ้นไป เพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนางาน 

พัฒนาสังคมและประเทศชาติ 

(1) มีการมอบหมายงานที่มีลักษณะให้ค้นคว้าศึกษา

ด้วยตนเอง  

(2) มีการเชื่อมโยงระหว่างองค์ความรู้ที่ก าลังศึกษาใน

แตล่ะรายวิชากับการพัฒนาเทคโนโลยีในปัจจุบัน 

(3) คิดเป็น ท าเป็น มคีวามคิดริเริ่ม

สร้างสรรค์ และสามารถเลือกวิธีแก้ปัญหา

ได้อย่างเหมาะสม 

(1) การเรียนการสอนมีการสมมตสิถานการณ์ที่เกิดขึ้น

ในการปฏิบัติงานจริง เพื่อให้นิสติได้คิดวิเคราะห์ 

(2) การมอบหมายงานที่เป็นโครงงานเป็นระบบครบ

วงจร และการท ากิจกรรมที่ต้องมีการจัดสรรงาน คน 

และเวลา 

(4) สามารถท างานร่วมกับผู้อื่น โดยเป็นได้

ทั้งผูน้ า และผูต้าม ตลอดจนมวีินัยในตนเอง 

(1) ก าหนดให้ในรายวิชาปฏิบัติการมีการท างานเป็น

กลุ่ม มีการสร้างสถานการณ์การเป็นผู้น ากลุ่ม และ

การเป็นสมาชิกกลุ่มโดยมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น

และอภปิรายในช้ันเรยีน 

(2) สร้างวินัยของนิสิตด้วยการเข้าเรียนตรงเวลา และ

สม่ าเสมอ  

(5) มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร 

และใช้ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และ

ศัพท์ เทคนิคเฉพาะสาขาวิชาฯ ในการ

ติดต่อสื่อสาร รวมถึงการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศได้เป็นอย่างดี 

(1) มีการมอบหมายงานที่ต้องน าเสนอในลักษณะปาก

เปล่าประกอบสื่อในช้ันเรยีน 
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2.การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

 2.1  คุณธรรม จริยธรรม 

2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1)  เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม 

จรยิธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต 

2)  มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและ

ข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม  

3)  มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นหมู่คณะ สามารถแก้ไขข้อ

ขัดแย้งตามล าดับความส าคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่า และ

ศักดิ์ศรขีองความเป็นมนุษย์  

4)  สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมต่อ

บุคคล องค์กร สังคม และสิ่งแวดล้อม  

5)  มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้

ประกอบวิชาชีพ รวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแต่ละสาขา ตั้งแต่อดีตจนถึง

ปัจจุบัน 

2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรยีนรู้ด้านคุณธรรม จรยิธรรม 

1) เน้นการเข้าช้ันเรียนตรงเวลา และการแต่งกายให้เป็นตามระเบียบของ

มหาวิทยาลัย 

2) มอบหมายให้นิสิตท างานเป็นกลุ่ม ฝึกการเป็นผู้น า สมาชิกกลุ่ม ฝึกความ

รับผดิชอบ 

3) อาจารย์ผู้สอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม รวมถึงจรรยาบรรณวิชาชีพ 

ระหว่างการสอน 

4) การเป็นแบบอย่างที่ดีของอาจารย์ 

2.1.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1) คะแนนการตรงต่อเวลาของนิสติในการเข้าเรียน การส่งงานที่ได้รับมอบหมาย 

2) คะแนนพฤติกรรมระหว่างการเรยีน การรว่มกิจกรรมในห้องเรียน 

2.2  ความรู้ 

2.2.1  ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

1) มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์พื้นฐาน และ

วิศวกรรมพื้นฐาน และวิศวกรรมเฉพาะสาขาวิชา เพื่อการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านวิศวกรรมอุตสา

หการ และการสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี 
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2) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่ส าคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ 

ในเนื้อหาของสาขาวิชาเฉพาะด้านทางวิศวกรรมอุตสาหการ 

3) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการกับความรู้ใน

ศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

4) สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ด้วยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกต์

ใช้เครื่องมอืที่เหมาะสม เชน่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

5) สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการในการประยุกต์

แก้ไขปัญหาในงานจรงิได้ 

 2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

1) เน้นการเรียนการสอนจากหลักการทางทฤษฎีและประยุกต์ใช้ทางปฏิบัติใน

สถานะจรงิ ทั้งนีก้ารเรียนการสอนดังกล่าวต้องให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 

2) สอดแทรกการศึกษาดูงานหรือเชิญผู้เช่ียวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็น

วิทยากรพิเศษ 

3) มรีายวิชาโครงงานและการฝึกงาน/ในสถานประกอบการ   

2.2.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

1) การทดสอบย่อย 

2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 

3) การประเมินรายงานที่นิสิตจัดท า 

4) ประเมินจากการท าโจทย์การบ้าน  

 

 2.3  ทักษะทางปัญญา 

 2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

1) มีความคิดอย่างมวีิจารณญาณที่ดี 

2) สามารถรวบรวม ศกึษา วิเคราะห ์และ สรุปประเด็นปัญหาและความตอ้งการ  

3) สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่างมีระบบ รวมถึง

การใชข้้อมูลประกอบการตัดสินใจในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

4) มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่าง

เหมาะสม ในการพัฒนานวัตกรรมหรอืต่อยอดองค์ความรูจ้ากเดิมได้อย่างสรา้งสรรค ์ 

5) สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เพื่อการเรียนรู้

ตลอดชวีิต และทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ   

2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรยีนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

1) การสอนโดยเน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 
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2) ก าหนดโจทย์การบ้านที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจรงิ 

3) การให้ศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง การสัมมนา การท าโครงงาน 

4) มอบหมายงานที่ส่งเสริมการคิด วิเคราะห์และสังเคราะห์ 

5) มอบหมายงานโครงงานโดยใช้หลักการวิจัย 

2.3.3  วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

1) การประเมินผลการเรียนรู้จากการเรียนรายวิชา 

2) การประเมินผลการเรียนรู้จากการศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง เช่น โจทย์การบ้าน 

การท ารายงาน และการท าโครงงานวิจัย เป็นต้น 

3) ประเมนิจากผู้ใชบ้ัณฑติ 

 

 2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

 2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

1) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและ

ภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารต่อสังคมได้ใน

ประเด็นที่เหมาะสม 

2) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้ง

ส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม รวมทั้งให้ความ

ช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ  

3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง และ

สอดคล้องกับทางวิชาชีพอย่างตอ่เนื่อง  

4) รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการท างานตามที่มอบหมาย ทั้ง

งานบุคคลและงานกลุ่ม สามารถปรับตัวและท างานร่วมกับผู้อื่นทั้ งในฐานะผู้น าและผู้ตามได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผดิชอบ 

5) มีจิตส านึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการท างาน และการรักษา

สภาพแวดล้อมตอ่สังคม   

 2.4.2กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

ใช้การสอนที่มีการก าหนดกิจกรรมให้มีการท างานเป็นกลุ่ม การท างานที่ต้อง

ประสานงานกับผู้อื่น ข้ามหลักสูตร หรือต้องค้นคว้าข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลอื่น หรือผู้ มี

ประสบการณ์ โดยมีความคาดหวังในด้านผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและ

ความสามารถในการรับผดิชอบ ดังนี้ 

1) สามารถท างานกับผูอ้ื่นได้เป็นอย่างดี 
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2) มคีวามรับผดิชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 

3) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ไปปฏิบัติงานได้เป็น

อย่างด ี   

 2.4.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

และความรับผิดชอบ 

1) จากผลการเรียนรู้ในรายวิชาฝกึงาน หรือโครงงาน  

2) ประเมนิจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ 

 

 2.5  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ ส าหรับการท างานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพได้เป็น

อย่างด ี 

2) มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติ

ประยุกต์ ต่อการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสรา้งสรรค ์ 

3) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ทันสมัยได้อย่าง

เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

4) มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมาย

โดยใช้สัญลักษณ์  

5) สามารถใช้เครื่องมือการค านวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพื่อประกอบ

วิชาชีพในสาขาวิศวกรรมที่เกีย่วข้องได้   

2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1)  จัดการเรียนการสอนที่เน้นการฝึกทักษะการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การ

เขียน ในระหว่างผู้เรยีน ผูส้อน และผูเ้กี่ยวข้องอื่นๆ 

2)  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆ ให้นิสิตได้วิเคราะห์สถานการณ์จ าลอง 

และสถานการณเ์สมือนจริง พร้อมทั้งน าเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม   

2.5.3วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) ประเมินจากเทคนิคการน าเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่องมือทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศ หรอืคณิตศาสตร์และวทิยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 
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2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย ถึงข้อจ ากัด เหตุผลในการเลือกใช้

เครื่องมือต่างๆ การอภิปราย กรณีศกึษาต่างๆที่มกีารน าเสนอต่อช้ันเรยีน  

3) ทักษะการพูดในการน าเสนอผลงานรว่มด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4) ทักษะการเขียนรายงาน 

 2.6สุนทรยีศิลป์ 

 2.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านสุนทรียศลิป์ 

1) มคีวามซาบซึง้ในคุณค่าของศลิปะ ดนตรี และวัฒนธรรม 

2.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านสุนทรยีศิลป์ 

1) จัดกิจกรรมเสริมที่สอดคล้องกันระหว่างงานด้านวิศวกรรมอุตสาหการและ

คุณค่าของวัฒนธรรม เชน่ การส่งนิสติเข้าร่วมแข่งขันโครงการต่างๆ 

2.6.3วธิีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านสุนทรียศลิป์ 

1) ประเมินจากผลการน าเสนอผลงานหลังจากการเข้าร่วมกิจกรรม 

 

 2.7ทักษะการส่งเสรมิสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

 2.7.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสรมิสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

1) มสีุขนิสัยที่สง่เสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพ 

2) สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม 

2.7.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพ

และพัฒนาบุคลิกภาพ 

1) ในรายวิชาที่มีการปฏิบัติทางวิชาชีพ จะเน้นย้ าในเรื่องของความปลอดภัยก่อน

ปฏิบัติ 

2) จัดกิจกรรมที่มีเสริมทักษะการน าเสนอหน้าช้ันเรียน โดยเน้นในเรื่องของ

บุคลิกภาพระหว่างการน าเสนอ 

2.7.3วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและ

พัฒนาบุคลิกภาพ 

1) ประเมินจากการปฏิบัติงานของนิสิตตามหลักเกณฑ์ด้านความปลอดภัยของ

หอ้งปฏิบัติการ 

2) ประเมินผลทางด้านบุคลิกภาพ สภาวะทางอารมณ์ การแก้ไขสถานการณ์

ระหว่างการน าเสนอหน้าช้ันเรยีน 
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  2.8  ทักษะการปฏิบัติการทางวชิาชีพ 

  2.8.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการปฏิบัติการทางวิชาชีพ 

มีทักษะการปฏิบัติงานวิศวกรรมอุตสาหการ ในขอบเขตงานระดับภาคีวิศวกรโดย

แบ่งประเภททักษะด้านต่างๆ ดังนี้ 

1) มีทักษะการปฏิบัติงานด้านการผลิต การสร้างหรือการประกอบสิ่งใดๆ 

กระบวนการผลิตวัสดุส าเร็จรูปหรอืกึ่งส าเร็จรูป การหลอม การหล่อ การรีด หรือการเคลือบโลหะ การ

อบชุบ การชุบ หรอืการแปรรูปโลหะ ไม้ หรอืวัสดุอื่นๆ 

2) มีทักษะการปฏิบัติงานด้านการแข่งขันรูปแบบใหม่ กฎกติกาของเกม การชนะ

ด้วยทีม โซ่อุปทานในเชิงระบบ การสร้างต้นแบบโซ่อุปทาน ซอฟต์แวร์โซ่อุปทาน อุปสงค์ อุปทาน และ

ผลการปฏิบัติ 

 

 2.8.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรยีนรู้ด้านทักษะการปฏิบัติการทาง

วิชาชีพ 

1) จัดการเรียนการสอนความรู้ทางวิศวกรรมอุตสาหการ การประยุกต์ใช้ความรู้

ทางวิศวกรรมอุตสาหการมาแก้ปัญหาจากกรณีศึกษาต่างๆ และมีการพาไปศึกษาดูงานตามสถาน

ประกอบการ ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน นิทรรศการ การแสดง การประกวด การแข่งขัน การ

ฝกึอบรม การสัมมนา การสอนพิเศษหรอืเสริม การสั่งงานหรอืรายงาน ฯลฯ  

2) จัดให้นิสติต้องผ่านการฝกึงานในรายวิชา 264391 การฝกึงานด้านวิศวกรรมอุต

สาหการ (Training in Industrial Engineering) ในภาคฤดูร้อนของปีการศึกษาที่ 3 

 2.8.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรยีนรู้ด้านทักษะการปฏิบัติการทางวชิาชีพ 

1) การประเมินความรู้และทักษะการประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิศวกรรมอุตสาหการ

มาแก้ปัญหาจากกรณีศึกษาต่างๆ จากรายงานสรุป หรอืผลงาน หรอืการน าเสนอผลงาน 

2) การประเมินทักษะการปฏิบัติงานจากการฝีกงานในรายวิชา 264391 การ

ฝกึงานดา้นวิศวกรรมอุตสาหการ (Training in Industrial Engineering) ในภาคฤดูร้อนปีการศกึษาที่ 3 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 

(Curriculum Mapping)  

 1. คุณธรรม จริยธรรม 

 1.1 เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่ าของระบบคุณธรรม 

จรยิธรรม เสียสละ และ ซื่อสัตย์สุจริต 

 1.2 มีวนิัย ตรงตอ่เวลา รับผดิชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับ

ต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 

 1.3 มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นหมู่คณะ สามารถแก้ไขข้อ

ขัดแย้งตามล าดับความส าคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและ

ศักดิ์ศรขีองความเป็นมนุษย์  

 1.4 สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมต่อบุคคล 

องค์กร สังคมและสิ่งแวดล้อม 

 1.5 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบ

วิชาชีพ รวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแตล่ะสาขา ตั้งแตอ่ดีตจนถึงปัจจุบัน 
 

 2. ความรู้ 

 2.1 มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิศวกรรม

พื้นฐาน และเศรษฐศาสตร์ เพื่อการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ ยวข้อง และการ

สร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี 

 2.2 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่ส าคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ใน

เนือ้หาของสาขาวิชาเฉพาะด้านทางวิศวกรรมอุตสาหการ 

 2.3 สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการที่ศึกษากับความรู้ใน

ศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 2.4 สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ด้วยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช้

เครื่องมือที่เหมาะสม เชน่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

 2.5 สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการของตน ในการ

ประยุกต์แก้ไขปัญหาในงานจรงิได้ 
 

 3. ทักษะทางปัญญา 

 3.1 มีความคิดอย่างมวีิจารณญาณที่ดี 

 3.2 สามารถรวบรวม ศกึษา วิเคราะห ์และ สรุปประเด็นปัญหาและความตอ้งการ 

 3.3 สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่างมีระบบ รวมถึงการ

ใช้ขอ้มูลประกอบการตัดสินใจในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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 3.4 มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม 

ในการพัฒนานวัตกรรมหรอืต่อยอดองค์ความรูจ้ากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์ 

 3.5 สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เพื่อการเรียนรู้

ตลอดชวีิต และทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ  

 

 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

 4.1 สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและ

ภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารต่อสังคมได้ใน

ประเด็นที่เหมาะสม 

 4.2 สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้งส่วนตัว

และส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม รวมทั้งให้ความช่วยเหลือ

และอ านวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณต์่าง ๆ 

 4.3 สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง และ

สอดคล้องกับทางวิชาชีพอย่างตอ่เนื่อง 

 4.4 รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการท างานตามที่มอบหมาย ทั้งงาน

บุคคลและงานกลุ่ม สามารถปรับตัวและท างานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตามได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ 

 4.5 มีจิตส านึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการท างาน และการรักษา

สภาพแวดล้อมตอ่สังคม 

 

 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 5.1 มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ ส าหรับการท างานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพได้เป็นอย่าง

ด ี

 5.2 มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติ

ประยุกต์ ต่อการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสรา้งสรรค์ 

 5.3 สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ทันสมัยได้อย่าง

เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

 5.4 มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใช้

สัญลักษณ์ 

 5.5 สามารถใช้เครื่องมือการค านวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพื่อประกอบวิชาชีพ

ในสาขาวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องได้ 
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 6. สุนทรียศลิป์ 

 6.1 มีความซาบซึง้ในคุณค่าของศลิปะ ดนตรีและวัฒนธรรม 

 

 7. ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

 7.1 มีสุขนสิัยที่สง่เสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพ 

 7.2 สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม 

 

 8. ทักษะการปฏิบัติการทางวชิาชีพ 

มีทักษะการปฏิบัติงานวิศวกรรมอุตสาหการ ในขอบเขตงานที่สภาวิศวกรก าหนดส าหรับ

ภาคีวิศวกรโดยแบ่งประเภททักษะด้านต่างๆ ดังนี้ 

8.1 มีทักษะการปฏิบัติ งานด้านการผลิต การสร้างหรือการประกอบสิ่ ง ใดๆ 

กระบวนการผลิตวัสดุส าเร็จรูปหรอืกึ่งส าเร็จรูป การหลอม การหล่อ การรีด หรือการเคลือบโลหะ การ

อบชุบ การชุบ หรอืการแปรรูปโลหะ ไม้ หรอืวัสดุอื่นๆ 

8.2 มีทักษะการปฏิบัติงานด้านการแข่งขันรูปแบบใหม่ กฎกติกาของเกม การชนะด้วย

ทีม โซ่อุปทานในเชิงระบบ การสร้างต้นแบบโซ่อุปทาน ซอฟต์แวร์โซ่อุปทาน อุปสงค์ อุปทาน และผล

การปฏิบัติ  
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 1.คณุธรรม จริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 
4.ทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การ

สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. สุนทรี 

ยศิลป์ 

 

7. ทักษะการ

ส่งเสริมสุขภาพ

และพัฒนา

บุคลิกภาพ 

8. ทักษะการ

ปฏบิัติการทาง

วิชาชีพ 

 
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 6.1 7.1 7.2 8.1 8.2 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไปบังคับ 

กลุ่มวชิาภาษา                               

ทักษะภาษาไทย                               

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                               

ภาษาอังกฤษพัฒนา                               

กลุ่มวชิาสังคมศาสตร ์                               

อารยธรรมและภูมปัญญา

ทอ้งถิ่น 
                              

พะเยาศึกษา                               

กลุ่มวชิาพลานามัย                               

กอล์ฟ                               

เกม                               

บริหารกาย                               

กจิกรรมเข้าจังหวะ                               
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รายวิชา 1.คณุธรรม จริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 
4.ทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การ

สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. สุนทรี 

ยศิลป์ 

 

7. ทักษะการ

ส่งเสริมสุขภาพ

และพัฒนา

บุคลิกภาพ 

8. ทักษะการ

ปฏบิัติการทาง

วิชาชีพ 

 
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 6.1 7.1 7.2 8.1 8.2 

วา่ยน้ า                               

ลีลาศ                               

ตะกร้อ                               

นันทนาการ                               

ซอฟทบ์อล                               

เทนนิส                               

เทเบิลเทนนิส                               

บาสเกตบอล                               

แบดมนิตัน                               

ฟุตบอล                               

วอลเลยบ์อล                               

ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว                               

กลุ่มวชิาบูรณาการ 

ชีวติและสุขภาพ                               

การจัดการการด าเนินชีวติ                               

ทักษะชีวติ                               

หมวดวชิาศึกษาท่ัวไปเลือก 
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รายวิชา 1.คณุธรรม จริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 
4.ทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การ

สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. สุนทรี 

ยศิลป์ 

 

7. ทักษะการ

ส่งเสริมสุขภาพ

และพัฒนา

บุคลิกภาพ 

8. ทักษะการ

ปฏบิัติการทาง

วิชาชีพ 

 
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 6.1 7.1 7.2 8.1 8.2 

กลุ่มวชิาภาษา 

ภาษาอังกฤษเชงิวิชาการ                               

กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ 

สารสนเทศศาสตร์เพื่อ

การศึกษาค้นควา้                               

ปรัชญาเพือ่ชีวิต                               

ภาษา สังคมและวัฒนธรรม                               

ปริทัศนศ์ิลปะการแสดงไทย                               

ดุริยางควจิักษณ์                               

ศิลปะในชีวติประจ าวัน                               

กลุ่มวชิาสังคมศาสตร ์

กฎหมายพื้นฐานเพ่ือคุณภาพ

ชีวติ                         
      

ไทยกับประชาคมโลก                               

วถิไีทย วถิทีัศน ์                               

การเมือง เศรษฐกจิและสังคม                               

กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

มนุษย์กับส่ิงแวดล้อม                               
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รายวิชา 1.คณุธรรม จริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 
4.ทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การ

สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. สุนทรี 

ยศิลป์ 

 

7. ทักษะการ

ส่งเสริมสุขภาพ

และพัฒนา

บุคลิกภาพ 

8. ทักษะการ

ปฏบิัติการทาง

วิชาชีพ 

 
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 6.1 7.1 7.2 8.1 8.2 

คอมพวิเตอร์สารสนเทศขั้น

พื้นฐาน                               

คณิตศาสตร์ส าหรับชีวิตในยุค

สารสนเทศ                               

ยาและสารเคมีใน

ชีวติประจ าวัน                               

อาหารและวถิชีีวติ                               

พลังงานและเทคโนโลยใีกล้ตัว                               

วทิยาศาสตร์ในชีวติประจ าวัน                               

กลุ่มวชิาบูรณาการ 

พฤติกรรมมนุษย์                               

หมวดวชิาเฉพาะ 

กลุ่มวชิาพื้นฐานทาง

วทิยาศาสตร์ 
                              

แคลคูลัส 1                               

แคลคูลัส 2                               

แคลคูลัส 3                               

หลักเคม ี                               

ฟิสิกส์ 1                               
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รายวิชา 1.คณุธรรม จริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 
4.ทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การ

สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. สุนทรี 

ยศิลป์ 

 

7. ทักษะการ

ส่งเสริมสุขภาพ

และพัฒนา

บุคลิกภาพ 

8. ทักษะการ

ปฏบิัติการทาง

วิชาชีพ 

 
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 6.1 7.1 7.2 8.1 8.2 

ฟิสิกส์ 2                               

กลุ่มวชิาพื้นฐานทางภาษา 

ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์

เฉพาะ                               

กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมอุตสาหการ 
การเขียนโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ 
                              

เขียนแบบวิศวกรรม                               

กลศาสตร์วศิวกรรม 1                               

กลศาสตร์วศิวกรรม 2                               

เทอร์โมไดนามิกส์พื้นฐาน                               

วิศวกรรมไฟฟ้าพื้นฐาน                               

เคร่ืองมือพื้นฐานทาง

วิศวกรรมและการใชง้าน 
                              

วัสดุวิศวกรรม                               

สถิตวิิศวกรรม                               

กรรมวิธีการผลิต 1                               

กรรมวิธีการผลิต 2                               
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รายวิชา 1.คณุธรรม จริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 
4.ทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การ

สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. สุนทรี 

ยศิลป์ 

 

7. ทักษะการ

ส่งเสริมสุขภาพ

และพัฒนา

บุคลิกภาพ 

8. ทักษะการ

ปฏบิัติการทาง

วิชาชีพ 

 
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 6.1 7.1 7.2 8.1 8.2 

วชิาเฉพาะทางวิศวกรรมอุตสาหการ 

เศรษฐศาสตร์วศิวกรรม                               

การวิจัยด าเนินงาน                               

การควบคมุคุณภาพ                               

การศึกษาการปฏบิัติงาน

ทางอุตสาหกรรม 
                              

วิศวกรรมความปลอดภัย                               

วิศวกรรมการซ่อมบ ารุง                               

การวางแผนและควบคุม

การผลิต                               

การออกแบบโรงงาน

อุตสาหกรรม 
                              

วชิาแกน                               

กลศาสตร์ของของไหล                               

ปฏิบัติการ

วิศวกรรมเคร่ืองกล 
                              

ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสา

หการ                               

สัมมนา                               
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รายวิชา 1.คณุธรรม จริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 
4.ทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การ

สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. สุนทรี 

ยศิลป์ 

 

7. ทักษะการ

ส่งเสริมสุขภาพ

และพัฒนา

บุคลิกภาพ 

8. ทักษะการ

ปฏบิัติการทาง

วิชาชีพ 

 
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 6.1 7.1 7.2 8.1 8.2 

โครงงานทางวิศวกรรมอุต

สาหการ 
                              

วชิาเอกบังคับ 

กลุ่มวิชาการจัดการทางวิศวกรรมและระบบการผลิต 

วิศวกรรมเคร่ืองมือ                               

การวิเคราะห์ตน้ทุนทาง

อุตสาหกรรม 
                              

จิตวทิยาอุตสาหกรรม                               

การจัดองคก์รทาง

อุตสาหกรรมและการ

จัดการ 

                              

วชิาเอกบังคับ   

กลุ่มวิชาการจัดการโซ่อุปทาน 

การจัดการโลจสิติกสแ์ละ

โซ่อุปทาน                               

การจัดการสินค้าคงคลัง

และคลงัสินค้า                               

การขนส่งและกระจาย

สินค้า                               

การออกแบบระบบขนถ่าย

วัตถุดิบ                               
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รายวิชา 1.คณุธรรม จริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 
4.ทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การ

สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. สุนทรี 

ยศิลป์ 

 

7. ทักษะการ

ส่งเสริมสุขภาพ

และพัฒนา

บุคลิกภาพ 

8. ทักษะการ

ปฏบิัติการทาง

วิชาชีพ 

 
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 6.1 7.1 7.2 8.1 8.2 

วชิาเอกบังคับ   

กลุ่มวิชาการควบคุมและผลิตอัตโนมัติ 

การผลิตแบบอัตโนมัต ิ                               

หุ่นยนต์อุตสาหกรรมและ

การมองเห็นประดิษฐ ์
                              

ระบบคอมพิวเตอร์และการ

เชื่อมต่อ 
                              

ระบบควบคมุและ

แบบจ าลอง                               

วชิาเอกเลือก  

กลุ่มวิชาการจัดการทางวิศวกรรมและระบบการผลิต 

กฎหมายอุตสาหกรรม                               

การจัดการคุณภาพ                               

การจัดการโครงการ                               

การศึกษาความเป็นไปได ้                               

วิศวกรรมคุณค่า                               

การยศาสตร์                               

การประหยัดพลังงาน                               
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รายวิชา 1.คณุธรรม จริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 
4.ทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การ

สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. สุนทรี 

ยศิลป์ 

 

7. ทักษะการ

ส่งเสริมสุขภาพ

และพัฒนา

บุคลิกภาพ 

8. ทักษะการ

ปฏบิัติการทาง

วิชาชีพ 

 
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 6.1 7.1 7.2 8.1 8.2 

การออกแบบและวิเคราะห์

การทดลอง 
                              

การวางแผนทรัพยากร

องค์กร                               

วิศวกรรมโลหะการ                               

การใชค้อมพิวเตอร์ชว่ยใน

การออกแบบ ผลิต และงาน

วิศวกรรม 

                              

หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรม

อุตสาหการ 
                              

กลุ่มวิชาการจัดการโซ่อุปทาน 

การขนส่งต่อเนื่องหลาย

รูปแบบ                               

การขนถ่ายวัสดแุละการ

บรรจุภัณฑ์                               

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโลจิ

สติกส ์

 
                              

ทฤษฎีเกมและกลยุทธ์ทาง

ธุรกิจ                               

เทคโนโลยสีารสนเทศ

ส าหรับโลจิสติกส ์                               
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รายวิชา 1.คณุธรรม จริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 
4.ทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การ

สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. สุนทรี 

ยศิลป์ 

 

7. ทักษะการ

ส่งเสริมสุขภาพ

และพัฒนา

บุคลิกภาพ 

8. ทักษะการ

ปฏบิัติการทาง

วิชาชีพ 

 
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 6.1 7.1 7.2 8.1 8.2 

การจัดการการจัดหา                               

โลจสิติกส์ระหว่างประเทศ                               

กลุ่มวิชาการควบคุมและผลิตอัตโนมัติ 

อเิล็กทรอนิกส์และวงจร

ดิจิตอล                               

การประยุกต์ใช้

ไมโครโปรเซสเซอร์                               

การออกแบบเคร่ืองจักรกล                               

ระบบการผลิตแบบยืดหยุ่น                               

ปัญญาประดษิฐ์                               

กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมอื่นๆ 

อาสาพัฒนาชุมชนส าหรับ

วิศวกร                               

การฝึกงาน 

(ไม่นับหน่วยกิต) 
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หมวดที่ 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนสิิต  

 

1. กฎระเบียบหรอืหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน  

 การวัดผลและการส าเร็จการศกึษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศกึษา

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 

 2.1  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรู้ขณะนิสิตยังไม่ส าเร็จการศึกษา 

2.1.1 การทวนสอบในระดับรายวิชา มกีารประเมินทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 

2.1.2 การทวนสอบในระดับหลักสูตร มรีะบบประกันคุณภาพภายใน เพื่อใช้ในการทวน

สอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนิสติ 

2.1.3 มกีารประเมินการสอนของผู้สอนโดยนิสติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ของ

นิสติ  

             2.2  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตส าเร็จการศึกษา 

การก าหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนิสิตหลังส าเร็จการศึกษา 

เพื่อน ามาใช้ปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอนและหลักสูตร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของ

หลักสูตรใช้การประเมินจาก  

2.2.1 ภาวะการได้งานท าของบัณฑิต โดยประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่ส าเร็จการศึกษา 

ในด้านของระยะเวลาในการหางานท า ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตใน

การประกอบการงานอาชีพ  

2.2.2 การทวนสอบจากผู้ประกอบการ เพื่อประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบ

การศกึษาและเข้าท างานในสถานประกอบการนัน้ๆ 

2.2.3 การประเมินจากสถานศึกษาอื่นถึงระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม 

และคุณสมบัติดา้นอื่นๆ ของบัณฑิตที่เข้าศกึษาต่อในระดับบัณฑติศกึษาในสถานศกึษานั้นๆ  

2.2.4 การประเมินจากบัณฑติที่ไปประกอบอาชีพ ในส่วนของความพร้อมและความรู้จาก

สาขาวิชาที่เรยีนตามหลักสูตร เพื่อน ามาใช้ในการปรับหลักสูตรใหด้ียิ่งขึน้ 

2.2.5 มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และผู้ประกอบการ มาประเมินหลักสูตร หรือ 

เป็นอาจารย์พิเศษ เพื่อเพิ่มประสบการณ์ เรียนรู้ และการพัฒนาองค์ความรูข้อง นิสิต 

 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

 เกณฑก์ารส าเร็จการศกึษาตามหลักสูตรเป็นไปตามข้อบังคับมหาวทิยาลัยพะเยา ว่าด้วย 

การศกึษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
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หมวดที่  6  การพัฒนาคณาจารย์ 

 

1. การเตรยีมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

 1.1 มีการปฐมนิเทศแนะแนวอาจารย์ใหม่ ใหม้ีความรู้และเข้าใจนโยบายของสถาบันอุดมศึกษา 

คณะ และหลักสูตรที่สอน 

 1.2 รวมทั้งอบรมวิธีการสอนแบบต่างๆ ตลอดจนการใช้และผลิตสื่อการสอน เพื่อเป็นการ

พัฒนาการสอนของอาจารย์ 

 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์  

 2.1  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

 2.1.1 ส่งเสริมอาจารย์ใหม้ีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ในสาขาที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่อง และให้การสนับสนุนการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทาง

วิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศ หรือต่างประเทศ หรือการลา

เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ 

 2.1.2 มีการเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลใหท้ันสมัย  

2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ 

2.2.1 สนับสนุนให้อาจารย์จัดท าผลงานทางวิชาการ เพื่อส่งเสริมการมีต าแหน่งทาง

วิชาการสงูขึ้น 

2.2.2 มีการเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมนิผลใหท้ันสมัย 

2.2.3 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้

และคุณธรรม  
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 

1. การบรหิารหลักสูตร 

 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร โดยมีหน้าที่เสนอหลักสูตรใหม่  หลักสูตร

ปรับปรุง หรอืเสนอปิดหลักสูตร ตลอดจนด าเนินการบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐานอุดมศกึษา 

พ.ศ. 2548 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552และการประกันคุณภาพการศึกษา 

 

2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 

 2.1  การบริหารงบประมาณ 

 คณะวิศวกรรมศาสตร์วางแผนงบประมาณประจ าปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและ

งบประมาณรายได้ เพื่อจัดซื้อต ารา วารสาร โสตทัศนูปกรณ์ วัสดุครุภัณฑ์ สื่อและอุปกรณ์ประกอบการ

เรียนการสอน ให้ได้เกณฑ์มาตรฐาน เพื่อการสนับสนุนการเรียนการสอนและสร้างสภาพแวดล้อมใน

การเรียนรู ้รวมทั้งเพื่อส่งเสริมการเรยีนรู้ด้วยตนเองของนสิิต 

 2.2  ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ส ารวจและด าเนินให้มีหนังสือ ต ารา วารสาร และระบบสืบค้น

ข้อมูล โดยส านักวิทยบริการและคณะวิศวกรรมศาสตร์มีหนังสือ ต ารา และวารสาร ด้านวิศวกรรมอุต

สาหการ และด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีอุปกรณ์ที่อุปกรณ์ที่ใช้สนับสนุนการเรียนการสอนอย่าง

เพียงพอและเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานและเกณฑอ์งค์กรวิชาชีพ 

2.3  การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 

2.3.1 มีการศึกษาความต้องการ และน ามาวางแผนการจัดหาและแผนการใช้ทรัพยากร

การเรียนการสอน 

2.3.2 ขอความรว่มมือจากส านักวิทยบริการในการจัดซื้อหนังสอืและต าราที่เกี่ยวข้องเพื่อ

บริการให้อาจารย์และนิสติได้ศึกษาค้นคว้าและใช้ประกอบการเรียนการสอน 

2.3.3 ให้อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชามีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือตลอดจน

สื่อประกอบการเรียนการสอน 

2.3.4 ติดตามการใชท้รัพยากรการเรียนการสอนเพื่อปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

2.4  การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

2.4.1 ประเมินความพอเพียงของทรัพยากร วางแผน จัดหา และติดตามการใช้ทรัพยากร

การเรียนการสอน โดยใหอ้าจารย์ นิสติ ผู้ช่วยสอน มีสว่นร่วม 

2.4.2 ประเมินความพึงพอใจต่อความเพียงพอของทรัพยากร ของอาจารย์ นิสิต และ

ผูช่้วยสอน 
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2.4.3 ติดตามการใช้ทรัพยากร ทั้งต ารา วารสาร สื่อ อุปกรณ์ ตามความเหมาะสมและ

สถานการณข์องมหาวิทยาลัย 

2.4.4 น าผลการประเมินความเพียงพอของทรัพยากร มาปรับปรุงแผนและการบริหาร

จัดการทรัพยากรในปีถัดไป 

 

3. การบริหารคณาจารย์ 

 3.1 การรับอาจารย์ใหม่ 

3.1.1 อาจารย์ประจ าต้องมีคุณวุฒิเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเอง เกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 โดยต้องส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป ใน

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หรอืสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 

3.1.2 มีความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหลักสูตร 

3.1.3 มีความรู ้มีทักษะในการจัดการเรียนการสอนและประเมินผลสัมฤทธิ์ของนสิิตและมี

ประสบการณท์ างานวิจัยหรือประสบการประกอบวิชาชีพในสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 

 3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร 

คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้สอน จะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการ

เรียนการสอน ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อ

เตรียมไว้ส าหรับปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะท าให้บรรลุตามเป้าหมายตาม

หลักสูตรและได้บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑติที่พึงประสงค์ 

 3.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 

มีนโยบายในการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก (ทั้งในและต่างประเทศ) มาร่วมสอนใน

บางรายวิชาหรอืบางหัวข้อที่ต้องการความเชี่ยวชาญเฉพาะหรือประสบการณ์จริง 

 

4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

 4.1 การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

 มีการก าหนดคุณสมบัติของบุคลากรให้ตรงตามภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบโดย

คณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรก่อนเข้ารับท างาน และต้องผ่านการสอบแข่งขันที่ประกอบไปด้วยการ

สอบข้อเขียนหรอืการสอบสัมภาษณ์  

 4.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน 

 4.2.1 มีการพัฒนาอาจารย์ให้มีการพัฒนาเพิ่มความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์สาขาวิชา

วิศวกรรมอุตสาหการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ในกรณีการเรียนรู้แบบบูรณาการ เพื่อส่งเสริมการสอน

อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสนับสนุนให้อาจารย์มีผลงานวิจัยที่สามารถตีพิมพ์ในระดับชาติและระดับ

นานาชาติเพิ่มมากขึ้น โดยอาจร่วมมอืกับอาจารย์ตา่งสาขาหรอืต่างสถาบัน การสนับสนุนสามารถท าได้ 
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ในรูปของการให้ค่าใช้จ่ายเป็นในการเดินทางไปเสนอผลงานวิชาการ การให้เงินสนับสนุนเพิ่มเมื่อ

บทความได้รับการตีพิมพ์ในการประชุมวิชาการและวารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ 

รวมทั้งอาจลดภาระในงานสอนให้เหมาะสมกับเวลาที่ไปใช้ในการเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ และการ

ท าวิจัย 

 4.2.2 ในกรณีที่อาจารย์ไม่ถนัดในการเพิ่มพูนความรู้โดยผ่านการท าวิจัยได้ หน่วยงาน

อาจสนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมงานกับภาคอุตสาหกรรมในช่วงปิดภาคการศึกษาหรือเข้าร่วมโครงการ

อบรมต่างๆที่ทางสมาคมวิชาชีพหรือหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องได้จัดขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้อาจารย์ได้มี

ประสบการณใ์นการพัฒนาแนวคิด  
  
5. การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านิสิต 

 5.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและอื่นๆ แก่นสิิต 

   5.1.1 คณะวิศวกรรมศาสตร์พิจารณาแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิตทุก

คน พร้อมจัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษาและจัดอัตราส่วนอาจารย์ต่อนิสิตไม่เกินเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย

ก าหนด 

   5.1.2 จัดอาจารย์ที่ปรึกษาด้านอื่นๆตามความเหมาะสม เพื่อให้ค าปรึกษาแนะน าในการ

จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรแก่นสิิต 

 5.2 การอุทธรณ์ของนิสิต 

 การอุทธรณ์ของนิสิต เป็นไปตามประกาศหลักเกณฑแ์ละวิธีอุทธรณ์ของนิสิต ในระเบียบ

ของมหาวิทยาลัยพะเยา ได้แจ้งให้คณาจารย์ บุคคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนและนิสิตรับทราบ

โดยทั่วกัน 
 

6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และหรอืความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

 ผลิตบัณฑิตวิศวกรรมอุตสาหการที่มีทั้งองค์ความรู้ทักษะและเจตคติ ตรงตามความต้องการ

ของผู้ใช้บัณฑิตเป็นผู้ที่มีเกียรติและมีความเคารพตนเองและสิทธิผู้อื่น มีความเป็นผู้น า ท างานร่วมกับ

ผู้อื่นในองค์กร มีจริยธรรมจรรยาบรรณ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและร่วมกันท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรมไทยที่ดีภายใต้คุณธรรมและกฎหมายและใช้ชีวิตบนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียงและ

จากการเจริญเติบโตทางอุตสาหกรรมท าให้ตลาดแรงงานมีความต้องการแรงงานวิศวกรอุตสาหการ

มากขึ้น นอกจากนั้นปัจจุบันได้มีการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้และ

ภูมิภาคต่างๆของโลกมากขึ้น โดยมีผลต่อประเทศไทยในแผนพัฒนาฯฉบับที่ 11 (แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ)ได้แก่ การรวมกลุ่มเพื่อร่วมมือด้านการเคลื่อนย้ายหรือจ้างงาน ซึ่งมีความต้องการ

แรงงานวิศวกรอุตสาหการเป็นจ านวนมาก โดยมีการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตทุกปี เพื่อน า

ข้อมูลไปปรับปรุงการเรียนการสอนให้บัณฑิตมีคุณลักษณะที่ต้องการ และมีการส ารวจการได้งานท า

ของผู้ส าเร็จการศึกษาทุกปี เพื่อน าข้อมูลไปพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการ

ของตลาดแรงงาน 
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7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

 ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที ่2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มี

ส่วนรว่มในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และ

ทบทวนการด าเนินการของหลักสูตร  

     

2. มรีายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่

สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษา

แหง่ชาติ หรอืมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิศวกรรมศาสตร์ 

     

3. มรีายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ

ประสบการณภ์าคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ 

มคอ.4 อย่างนอ้ยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค

การศกึษาให้ครบทุกรายวิชา 

     

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาและ

รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์

ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบมคอ.5 และมคอ.6 ภายใน 

30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนใหค้รบทุก

รายวิชา 

     

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตาม

แบบมคอ.7 ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปีการศกึษา 

     

6. มกีารทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนสิิตตามมาตรฐาน           

ผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) 

อย่างนอ้ยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแตล่ะปี

การศกึษา 

     

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรยีนการสอนกล

ยทุธ์การสอนหรอืการประเมินผลการเรียนรู้จากผล

การประเมนิการด าเนินงานที่รายงานในมคอ.7 ปีที่

แล้ว 

     

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนเิทศหรือ

ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 

     

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ

และ/หรอืวิชาชีพอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
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 ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที ่2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้า

ม)ี ได้รับการพัฒนาวิชาการและ/หรอืวิชาชีพไม่น้อย

กว่าร้อยละ 50ต่อปี 

     

11. ระดับความพึงพอใจของนิสติปีสุดท้าย/บัณฑติใหม่

ที่มตี่อคุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จาก

คะแนนเต็ม 5.0 

     

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใชบ้ัณฑิตที่มีตอ่บัณฑติ

ใหม่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
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หมวดที่  8  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

 1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

  กระบวนการที่จะใช้ในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตร์ที่วางแผนไว้เพื่อพัฒนาการ

เรียนการสอนนั้น พิจารณาจากตัวผู้เรียนโดยอาจารย์ผู้สอนต้องประเมินผู้เรียนในทุกๆหัวข้อว่ามีความ

เข้าใจหรอืไม่ โดยอาจประเมินจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนิสิต การอภปิรายโต้ตอบ

จากนิสิต การตอบค าถามของนิสิตในช้ันเรียน ซึ่งเมื่อรวบรวมข้อมูลจากที่กล่าวข้องต้นแล้ว ก็ควรจะ

สามารถประเมินเบื้องต้นได้ว่า ผู้เรียนมีความเข้าใจหรอืไม่ หากวิธีที่ใช้ไม่สามารถท าใหผู้้เรียนเข้าใจได้ก็

ต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการสอน การทดสอบกลางภาคเรียน การทดสอบปลายภาคเรียน จะสามารถชี้

ได้ว่าผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ในเนื้อหาที่ได้สอนไป หากพบว่ามีปัญหาก็จะต้องมีการด าเนินการวิจัย

เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในโอกาสต่อไป 

 1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

 ให้นิสิตได้มกีารประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งด้านทักษะกลยุทธ์การสอน 

การตรงต่อเวลา การช้ีแจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์รายวิชา ช้ีแจงเกณฑก์ารประเมินผลรายวิชา และการ

ใช้สื่อการสอนในทุกรายวิชา 

 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

 การประเมินหลักสูตรในภาพรวมนั้นจะกระท า เมื่อนิสิตเรียนอยู่ช้ันปีที่ 4 และอาจต้องออก

ปฏิบัติงานในรายวิชาการฝึกงานด้านวิศวกรรมอุตสาหการ ซึ่งจะเป็นช่วงเวลาที่อาจารย์จะไปนิเทศนิสิต

ตลอดจนติดตามประเมินความรู้ของนิสิตว่า สามารถปฏิบัติงานได้หรือไม่ มีความรับผิดชอบ และยัง

อ่อนด้อยในด้านใด ซึ่งจะมีการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ตลอดจน

ปรับปรุงกระบวนการการจัดการเรียนการสอนทั้งในภาพรวมและแตล่ะในรายวิชา 

 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามกรอบรายละเอียดหลักสูตร 

 การประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี ด าเนินการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 

(Key Performance Indicators) ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมินที่ได้รับการแต่งตั้งจาก

มหาวิทยาลัย 

 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 

 จากการรวบรวมข้อมูล จะท าให้ทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวมและในแต่

ละรายวิชา กรณีที่พบปัญหาของรายวิชาก็สามารถด าเนินการปรับปรุงรายวิชานั้นๆ ได้ทันทีซึ่งก็จะเป็น
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การปรับปรุงย่อย ในการปรับปรุงย่อยนั้นควรท าได้ตลอดเวลาที่พบปัญหา  ส าหรับการปรับปรุง

หลักสูตรทั้งฉบับนั้น จะกระท าทุก 4 ปี ทั้งนี้เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความ

ต้องการใชบ้ัณฑติ 
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ภาคผนวก ก 

 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยาว่าด้วย การศึกษาระดับปรญิญาตร ีพ.ศ. 2553 

และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
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ภาคผนวก ข 

 

ตารางเปรียบเทยีบหลักสูตรเก่าและหลักสูตรปรับปรุง 
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ตารางเปรียบเทยีบโครงสร้างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2551 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 

หมวดวิชา 

เกณฑ์มาตรฐาน 

สกอ. และข้อบังคับ

สภาวิศวกร 

หลักสูตรปรับปรงุ 

พ.ศ. 2551 

หลักสูตรปรับปรงุ 

พ.ศ. 2555 

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไปไม่นอ้ยกว่า 30 หน่วยกิต 30 หน่วยกิต 30 หน่วยกิต 

   1.1 วชิาศกึษาท่ัวไปบังคับ  21  21 

   1.2 วชิาศึกษาท่ัวไปเลอืก  9 9 

2. หมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 105 หนว่ยกติ 114 หนว่ยกติ 111 หน่วยกิต 

   2.1 วิชาเฉพาะพื้นฐาน    

        2.1.1 กลุ่มวชิาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และ

วทิยาศาสตร์ 

        2.1.2 วชิาพื้นฐานทางภาษา (ไมม่ขี้อก าหนด) 

18 

 

- 

21 

 

3 

21 

 

3 

2.1.3 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมอุตสาหการ 24 15 33 

   2.2 วิชาเฉพาะด้าน    

        2.2.1 กลุ่มวชิาเฉพาะทางวศิวกรรมอุตสาหการ   24 45 24 

        2.2.2 กลุ่มวชิาแกน และวชิาชีพในสาขาวิศวกรรม

อุตสาหการ (ไม่นอ้ยกว่า 4 แขนงวชิาย่อย) 

               กลุ่มรายวชิาแกน (9 หนว่ยกิต) 

               เลอืกเรียนกลุ่มรายวชิาเอกบังคับ  

               (12 หน่วยกิต) 

               วศิวกรรมอุตสาหการ หรือ 

วศิวกรรมโลจิสติกส ์หรือ 

               วศิวกรรมเมคคาทรอนิกส ์           

               เลอืกเรียนกลุ่มรายวชิาเอกเลอืก 

               (9 หนว่ยกิต) 

               วศิวกรรมอุตสาหการ หรือ 

วศิวกรรมโลจิสติกส ์หรือ 

               วศิวกรรมเมคคาทรอนิกส ์           

36 30 30 

3. หมวดวิชาเลือกเสร ี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 

4.รายวิชาบังคับไม่นับหนว่ยกติ  (6) (6) 

รวม  (หน่วยกิต)   ไม่น้อยกวา่ 141 หนว่ยกติ 150(6) หนว่ยกติ 147(6) หนว่ยกติ 
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ตารางเปรียบเทยีบรายละเอียดหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
สาระที่

ปรับปรุง 
หมวดวชิาศกึษาท่ัวไปบังคับ  
กลุ่มวิชาภาษา   9  หน่วยกิต 
001103 ทักษะภาษาไทย 

Thai Language Skills 

3(3-0) 001103 ทักษะภาษาไทย 

Thai Language Skills  

3(3-0-6) 

คงเดมิ 
001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 

Foundations of English 

3(3-0) 001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 

Fundamental of English  

3(3-0-6) 

001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา 

Developmental English  

3(3-0) 001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา 

Developmental English  

3(3-0-6) 

กลุ่มวิชาสังคมศึกษา  3  หน่วยกิต 
001134 อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่ 

Civilization and Local Wisdom 

3(3-0) 003134 อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่ 

Civilization and Indigenous Wisdom 

3(3-0-6) ปรับรหัส

วิชาและ

ชื่อวิชา 
 

 

  003136 พะเยาศกึษา 

Phayao Studies 

3(2-2-5) รายวิชา

ใหม่ 
   พัฒนาการทางประวัติศาสตร์โบราณคดี  พลวัต

ทางสังคม การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจและ

วัฒนธรรมของจังหวัดพะเยาตั้งแต่อดีตจนถึง

ปัจจุบัน ปัจจัยที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง การ

วิเคราะห์แนวโน้มการพัฒนาด้านต่าง ๆ ในอนาคต 

ภายใต้บริบทโลกาภิวัตน์และประชาคมอาเซียน 

History, archeology, social dynamics, politics, 

economics and culture from the past to present, 

factors influencing the changes, analytical study 

of the sustainable development in the future; 

globalization and ASEAN communities context 

กลุ่มวิชาพลานามัย   1 หน่วยกิต บังคับเลือก 1 หน่วยกิต 
001150 กอล์ฟ 

Golf 

1(0-2) 004150 กอล์ฟ 

Golf 

1(0-2-1) 

ปรับรหัส

วิชา 

001151 เกม 

Game 

1(0-2) 004151 เกม 

Game 

1(0-2-1) 

001152 บรหิารกาย 

Body Conditioning 

1(0-2) 004152 บรหิารกาย 

Body Conditioning 

1(0-2-1) 

001153 กิจกรรมเข้าจังหวะ 

Rhythmic Activities 

1(0-2) 004153 กิจกรรมเข้าจังหวะ 

Rhythmic Activities 

1(0-2-1) 

001154 ว่ายน้ า 

Swimming 

 

1(0-2) 004154 ว่ายน้ า 

Swimming 

1(0-2-1) 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
สาระที่

ปรับปรุง 
001155 ลีลาศ 

Ballroom Dance 

1(0-2) 004155 ลีลาศ 

Ballroom Dance 

1(0-2-1) 

001156 ตะกร้อ 

Takraw  

1(0-2) 004156 ตะกร้อ 

Takraw  

1(0-2-1) 

001157 นันทนาการ 

Recreation 

1(0-2) 004157 นันทนาการ 

Recreation 

1(0-2-1) 

001158 ซอฟท์บอล 

Softball 

1(0-2) 004158 ซอฟท์บอล 

Softball 

1(0-2-1) 

001159 เทนนิส 

Tennis 

1(0-2) 004159 เทนนิส 

Tennis 

1(0-2-1) 

001160 เทเบิลเทนนิส 

Table Tennis 

1(0-2) 004160 เทเบิลเทนนิส 

Table Tennis 

1(0-2-1) 

001161 บาสเกตบอล 

Basketball 

1(0-2) 004161 บาสเกตบอล 

Basketball 

1(0-2-1) 

001162 แบดมินตัน 

Badminton 

1(0-2) 004162 แบดมินตัน 

Badminton 

1(0-2-1) 

001163 ฟุตบอล 

Football 

1(0-2) 004163 ฟุตบอล 

Football 

1(0-2-1) ปรับรหัส

วิชา 
001164 วอลเลย์บอล 

Volleyball 

1(0-2) 004164 วอลเลย์บอล 

Volleyball 

1(0-2-1) 

001165 ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว 

Art of Self Defense           

1(0-2) 004165 ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว 

Art of Self Defense           

1(0-2-1) 

กลุ่มวิชาบูรณาการ   8 หน่วยกิต 
001171 ชีวติและสขุภาพ 

Life  and  Health 
3(3-0) 

005171 ชีวติและสขุภาพ 

Life  and  Health 

3(3-0-6) ปรับรหัส

วิชา 
001172 การจัดการการด าเนินชีวติ 

Living Management 
3(2-2) 

005172 การจัดการการด าเนินชีวติ 

Living Management 

3(2-2-5) 

001173 ทักษะชีวติ 

Life Skills  

2(1-2) 

 

005173 ทักษะชีวติ 

Life Skills  

2(1-2-3) 

หมวดวชิาศกึษาท่ัวไปเลือก  ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาภาษา 
001113 ภาษาอังกฤษเชงิวิชาการ 

English for Academic Purposes 

3(3-0) 001113 ภาษาอังกฤษเชงิวิชาการ 

English for Academic Purposes 

3(3-0-6) คงเดมิ 

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
001121 สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา

ค้นคว้า 

Information Science for Study and 

Research 

3(3-0) 002121 สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา

ค้นคว้า 

Information Science for Study and 

Research 

3(3-0-6) ปรับรหัส

วิชา 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
สาระที่

ปรับปรุง 
001122 ปรัชญาเพื่อชวีิต 

Philosophy for Life 

3(3-0) 002122 ปรัชญาเพื่อชวีิต 

Philosophy for Life 

3(3-0-6) 

001123 ภาษา สังคมและวัฒนธรรม 

Language, Society and Culture 

3(3-0) 002123 ภาษา สังคมและวัฒนธรรม 

Language Society and Culture 

3(3-0-6) 

001124 ปรทิัศน์ศิลปะการแสดงไทย 

Thai Performing Arts 

3(3-0) 002124 ปรทิัศน์ศิลปะการแสดงไทย 

Thai Performing Arts 

3(3-0-6) 

001125 ดุรยิางควิจักขณ์ 

Music Appreciation 

3(3-0) 002125 ดุรยิางควิจักขณ์ 

Music Appreciation 

3(3-0-6) 

001126 ศิลปะในชีวิตประจ าวัน 

Arts in Daily Life 

3(3-0) 002126 ศิลปะในชีวิตประจ าวัน 

Arts in Daily Life 

3(3-0-6) 

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
001131 กฎหมายพืน้ฐานเพื่อคุณภาพชีวติ 

Fundamental Laws for Quality of 

Life 

3(3-0) 003131 กฎหมายพืน้ฐานเพื่อคุณภาพชีวติ 

Fundamental Laws for Quality of 

Life 

3(3-0-6) ปรับรหัส

วิชา 

001132 ไทยกับประชาคมโลก 

Thai State and the World 

Community 

3(3-0) 003132 ไทยกับประชาคมโลก 

Thai and the World Community 

3(3-0-6) 

001133 วิถีไทย วถิีทัศน ์

Thai Way and Vision 

3(3-0) 003133 วิถีไทย วถิีทัศน ์

Thai Way and Vision 

3(3-0-6) ปรับรหัส

วิชา 
001135 การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 

Politics, Economy and Society             

3(3-0) 003135 การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 

Politics  Economy and Society             

3(3-0-6) 

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
001140 มนุษยก์ับสิ่งแวดล้อม 

Man and Environment 

3(3-0) 006140 มนุษยก์ับสิ่งแวดล้อม 

Man and Environment 

3(3-0-6) ปรับรหัส

วิชา 
001141 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน 

Introduction to Computer 

InformationScience 

3(3-0) 006141 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน 

Introduction to Computer 

InformationScience 

3(2-2-5) 

001142 คณิตศาสตร์ส าหรับชีวติในยุค

สารสนเทศ 

Mathematics for Life in the 

Information Age 

3(3-0) 006142 คณิตศาสตร์ส าหรับชีวติในยุค

สารสนเทศ 

Mathematics for Life in the 

Information Age 

3(3-0-6) 

001143 ยาและสารเคมีในชีวติประจ าวัน 

Drugs and Chemicals in Daily Life 

3(3-0) 006143 ยาและสารเคมีในชีวติประจ าวัน 

Drugs and Chemicals in Daily Life 

3(3-0-6) 

001144 อาหารและวิถีชวีติ 

Food  and  Life  Style 

3(3-0) 006144 อาหารและวิถีชวีติ 

Food  and  Life  Style 

3(3-0-6) 

001145 พลังงานและเทคโนโลยใีกล้ตัว 

Energy and Technology  Around  

Us 

3(3-0) 006145 พลังงานและเทคโนโลยใีกล้ตัว 

Energy and Technology  AroundUs 

3(3-0-6) 



128 
 

 

 

 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
สาระที่

ปรับปรุง 
001245 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 

Science in Everyday Life 

3(3-0) 006245 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 

Science in Daily Life 

3(3-0-6) ปรับรหัส

วิชา และ

ชื่อวิชา 
กลุ่มวิชาบูรณาการ 
001170 พฤติกรรมมนุษย์ 

Human Behavior                  

3(3-0) 005170 พฤติกรรมมนุษย์ 

Human Behavior                  

3(3-0-6) ปรับรหัส

วชิา 
หมวดวชิาเฉพาะบังคับ 
กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ 21 หน่วยกิต 
252182 แคลคูลัส 1 

Calculus I 

3(3-0) 241151 แคลคูลัส 1 

Calculus I 

3(3-0-6) ปรับรหัส

วิชา 
252183 แคลคูลัส 2 

Calculus II 

3(3-0) 241152 แคลคูลัส 2 

Calculus II 

3(3-0-6) 

252284 แคลคูลัส 3 

Calculus III 

3(3-0) 241253 แคลคูลัส 3 

Calculus III 

3(3-0-6) 

256101 หลักเคม ี

Principle of Chemistry 

4(3-3) 242101 หลักเคม ี

Principle of Chemistry 

4(3-3-8) 

 

261101 ฟิสิกส์ 1 

Physics I 

4(3-2) 244101 ฟิสิกส์ 1 

Physics I 

4(3-3-8) 

261102 ฟิสิกส์ 2  

Physics II 

4(3-2) 244102 ฟิสิกส์ 2  

Physics II 

4(3-3-8) 

กลุ่มวิชาพื้นฐานทางภาษา  3 หน่วยกิต 
   146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถปุระสงค์

เฉพาะ 

English for Specific Purposes 

3(3-0-6) รายวิชา

ใหม่ 

    ภาษาอังกฤษในบริบทที่เฉพาะเจาะจง ทักษะการ

ฟัง พูด อ่าน และเขียน หัวข้อและประเด็นต่างๆ 

ของการพูดและการเขียน และสาระค าศัพท์ที่มี

ความเกี่ยวข้อง 

English in more specific contexts; listening, 

speaking, reading, and writing skills, various 

speaking and writing topics and vocabulary from 

the content areas 

 

205302 การเขียนเชิงวิชาการ 

Writing Academic English 

3(3-0) 

 

   ปิด

รายวิชา 
กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม อุตสาหการ 33หน่วยกิต 
305171 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

Computer Programming 

3(3-0) 226101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

Computer Programming 

 

3(3-0-6) ปรับรหัส

วิชา 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
สาระที่

ปรับปรุง 
302151 เขียนแบบวิศวกรรม 

Engineering Drawing 

3(2-3) 261101 เขียนแบบวิศวกรรม 

Engineering Drawing 

3(2-3-6) 

302111 กลศาสตร์วศิวกรรม 1 

Engineering Mechanics I 

3(3-0) 261111 กลศาสตร์วศิวกรรม 1 

Engineering Mechanics I 

3(3-0-6) ปรับรหัส

วิชา 
302212 กลศาสตร์วศิวกรรม 2 

Engineering Mechanics II 

3(3-0) 261211 กลศาสตร์วศิวกรรม 2 

Engineering Mechanics II 

3(3-0-6) 

302231 อุณหพลศาสตร์ 

Thermodynamics 

3(3-0) 261232 เทอร์โมไดนามิกส์พื้นฐาน 

Fundamental of Thermodynamics 

3(3-0-6) ปรับรหัส

วิชาและ

ชื่อวิชา 
303201 วิศวกรรมไฟฟ้าพื้นฐาน 

Fundamental of Electrical 

Engineering 

3(3-0) 262201 วิศวกรรมไฟฟ้าพื้นฐาน 

Fundamental of Electrical 

Engineering 

4(3-3-8) ปรับรหัส

วิชา หน่วย

กิตและ

ค าอธิบาย

รายวิชา 
  ศึกษาเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า ไฟฟ้ากระแสตรง 

ไฟฟ้ากระแสสลับชนิดเฟสเดียวและสามเฟส 

อุปกรณ์ ไฟฟ้าภายในบ้านและโรงงาน หลักการ

เบื้องต้นของหม้อแปลงไฟฟ้า ประสิทธิภาพและ

การต่อหม้อแปลง วงจรไฟฟ้ากระแสตรงและ

กระแสสลับ และการประยุกต์ใช้ วงจรควบคุม

มอเตอร์และเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า การควบคุมลิฟท์

และบันไดเลื่อน ระบบรักษาความปลอดภัย การ

ป้องกันกระแสลัดวงจรในระบบไฟฟา้  

Basic Dc and Ac circuit Analysis, introduction to 

some basic electrical instruments, transformers, 

introduction to electrical machinery, gene raters, 

motors and their user, lift and escalator control 

security system practicum of fault current in 

powers system 

  การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรงและ

วงจรไฟฟ้ากระแสสลับเบื้องต้น แรงดัน กระแส

และก าลัง  หม้อแปลง หลักการเบื้องต้นของ

เคร่ืองจักรกลไฟฟ้า เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า มอเตอร์

และการใช้มอเตอร์ หลักการของระบบสามเฟส 

ทฤษฎีการส่งก าลังไฟฟ้า ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ

เคร่ืองมือวัดไฟฟา้พืน้ฐาน 

 Basic direct current and alternating current 

circuit analysis, voltage, current and power, 

transformers, introduction to electrical machinery, 

generators, motors and their uses, concepts of 

three-phase systems, method of power 

transmission, introduction to some basic electrical 

instruments 

301101 เคร่ืองมือพื้นฐานทางวิศวกรรมและ

การใชง้าน 

Engineering Tools and Operations 

2(1-3) 264101 เคร่ืองมือพื้นฐานทางวิศวกรรมและ

การใชง้าน 

Engineering Tools and Operations 

2(1-3-4) ปรับรหัส

วิชา 

301202 วัสดุวิศวกรรม 

Engineering Materials 

3(3-0) 264201 วัสดุวิศวกรรม 

Engineering Materials 

3(3-0-6) ปรับรหัส

วิชาและ

ค าอธิบาย

รายวิชา 
 ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้าง คุณสมบัติ 

กระบวนการผลิต และการประยุกต์ใช้ของกลุ่ม

วัสดุที่ส าคัญทางวิศวกรรม ไดแ้ก่ โลหะ พอลิเมอร ์

เซรามิก และวัสดุผสม แผนภูมิสมดุลเฟส และ

การแปลความหมายจากแผนภูมิเฟสที่สัมพันธ์กับ

 ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้าง คุณสมบัติ  

กระบวนการผลิต และการประยุกต์ใช้กลุ่มวัสดุที่

ส าคัญทางวิศวกรรม โลหะ พอลิเมอร์ เซรามิก 

และวัสดุผสม แผนภูมิสมดุลเฟสและการแปล

ความหมาย คุณสมบัติทางกลและความเสียหาย

ของวัสดุ 
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ปรับปรุง 
คุณสมบัติทางกลและความเสียหายของวัสดุนั้นๆ

  

Study of relationship between structures, 

properties, production processes and 

applications of main groups of engineering 

materials i.e. metals, polymers, ceramics and 

composites; phase equilibrium diagrams and 

their interpretation; mechanical properties and 

materials degradation. 

Relationship between structures, properties, 

production processes and applications of main 

groups of engineering materials, metals, 

polymers, ceramics and composites, phase 

equilibrium diagrams and their interpretation, 

mechanical properties and materials degradation 

301303 สถิตวิิศวกรรม 3(3-0) 264202 สถิตวิิศวกรรม 3(3-0-6) ปรับรหัส

วิชาและ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

 Engineering Statistics 

ทฤษฎีเกี่ยวกับความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม การ

แจกแจงความน่าจะเป็นแบบไม่ต่อเนื่องและ

แบบต่อเนื่อง ค่าคาดหมายและโมเมนต์ฟังก์ชัน 

การทดสอบสมมติฐานและการอนุมานทางสถิติ  

การถดถอยเชิงเส้นตรงและสหสัมพันธ์ การ

วิเคราะห์ความแปรปรวน และการประยุกต์ใช้

กระบวนการทางสถิตใินการแก้ปัญหา 

Probability Theory; random variables; discrete 

and continuous probability distribution; expected 

value and moments; hypothesis testing and 

statistical inference; regression and correlation; 

analysis of variance and application of statistical 

methods in problem solving 

 Engineering Statistics 

ทฤษฎีความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม การแจกแจง

ความน่าจะเป็นแบบไม่ต่อเนื่องและแบบต่อเนื่อง 

ค่าคาดหมายและโมเมนต์ฟังก์ชัน การทดสอบ

สมมติฐานและการอนุมานทางสถิติ การถดถอย

และสหสัมพันธ์ การวิเคราะห์ความแปรปรวนและ

การประยุกต์ใช้กระบวนการทางสถิติ ในการ

แก้ปัญหา ทฤษฎีการประมาณค่า ทฤษฎีการ

ทดสอบความมีนัยส าคัญส าหรับพารามิเตอร์ การ

วิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย 

การวิเคราะห์พิสัย การทดสอบความกลมกลืนกัน

และการทดสอบความอิสระ การวิเคราะห์อนุกรม

เวลา การแก้ปัญหาในงานวิศวกรรมโดยใช้เทคนิค

ทางสถิตแิละการประยุกต์ 

 Probability theory, random variables, 

discrete and continuous probability distributions, 

expected values and moment function, 

hypothesis testing and statistical inference, 

regression and correlation, analysis of variance 

and application of statistical methods in problem 

solving, estimation theory, theory, test of 

significance about parameter, analysis of 

variance (ANOVA), analysis of mean (ANOM) and 

analysis of  range (ANOR), goodness of fit test 

and test of independence, time series analysis, 

selected problems in engineering works using 

statistical technique and adaption 

301211 กรรมวิธีการผลิต 1 3(2-3) 264301 กรรมวิธีการผลิต 1 3(2-3-6) ปรับรหัส

วิชา  Manufacturing Processes I   Manufacturing Processes I  
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ปรับปรุง 
 

301212 กรรมวิธีการผลิต 2 3(2-3) 264302 กรรมวิธีการผลิต 2 3(2-3-6) ปรบัรหัส

วิชา  Manufacturing Processes II   Manufacturing Processes II  

กลุ่มวิชาเฉพาะทางวิศวกรรมอุตสาหการ 24 หน่วยกิต 

301304 เศรษฐศาสตร์วศิวกรรม 3(3-0) 264221 เศรษฐศาสตร์วศิวกรรม 3(3-0-6) ปรับรหัส

วิชา  Engineering Economics   Engineering Economics  

301332 การวิจัยด าเนินงาน 3(3-0) 264311 การวิจัยด าเนินงาน 3(3-0-6) ปรับรหัส

วิชา  Operations Research   Operations Research  

301313 การควบคมุคุณภาพ 3(3-0) 264312 การควบคมุคุณภาพ 3(3-0-6) ปรับรหัส

วิชา  Quality Control   Quality Control  

301331 การศึกษาการปฏบิัติงานทาง

อุตสาหกรรม 

3(3-0) 264313 การศึกษาการปฏบิัติงานทาง

อุตสาหกรรม 

3(3-0-6) ปรับรหัส

วิชา 

 Industrial Work Study   Industrial Work Study  

301334 การจัดการความปลอดภัยในงาน

อุตสาหกรรม 

3(3-0) 264314 วิศวกรรมความปลอดภัย 

Safety Engineering 

 

 

 

3(3-0-6) ปรบัชื่อ

วิชา และ

ปรับรหัส

วิชา 

 Industrial Safety Management    

301447 วิศวกรรมการซ่อมบ ารุง 3(3-0) 264322 วิศวกรรมการซ่อมบ ารุง 3(3-0-6) ปรับรหัส

วิชา  Maintenance Engineering   Maintenance Engineering  

301416 การวางแผนและควบคุมการผลิต 3(3-0) 264411 การวางแผนและควบคุมการผลิต 3(3-0-6) ปรับรหัส

วิชา  Production Planning and Control   Production Planning and Control 

 

 

301417 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม 3(3-0) 264423 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6) ปรับรหัส

วิชา  Industrial Plant Design   Industrial Plant Design  

กลุ่มวิชาแกน  9หน่วยกิต 

301315 เคร่ืองมือและการวัดทาง

อุตสาหกรรม 

3(3-0)    ปิด

รายวิชา 

 Industrial Instrumentation and 

Measurement 

    

302234 กลศาสตร์ของของไหล 3(3-0) 261221 กลศาสตร์ของของไหล 3(3-0-6) ปรับรหัส

วิชา  Mechanics of Fluids   Mechanics of Fluids  

   261394 ปฏิบัติการวิศวกรรมเคร่ืองกล 1(0-3-2) รายวิชา

ใหม่     Mechanical Engineering Laboratory 

พืน้ฐานการท าการทดลอง การเก็บข้อมูลและการ

วิเคราะห์ข้อมูล ปฏิบัติการทดลองกลศาสตร์ 

กลศาสตร์ของของแข็ง กลศาสตร์ของของไหล 

การทดลองเทอร์โมไดนามิคส์ 
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ปรับปรุง 
Basic of experimentation, data collection, 

experimental investigation of mechanics, 

mechanics of solid and mechanics of fluids, 

experimental investigation in thermodynamics 

301472 ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ 2(1-3) 264431 ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ 3(2-3-6) ปรับรหัส

วิชา และ

เพิ่มหน่วย

กิต 

 Industrial Engineering Laboratory   Industrial Engineering Laboratory 

301471 โครงงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ1 1(0-3) 264491 สัมมนา 1(0-3-2) เปลี่ยนชื่อ

วิชาปรับ

รหัสวิชา 

และ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

 Industrial Engineering Project 

นิสิตเร่ิมต้นศึกษากระบวนการท าโครงงานที่

น่าสนใจ หรือปัญหาต่าง  ๆ  ทางวิศวกรรมอุตสา

หการ เข้าหาอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานเพื่อ

ท าการศึกษาและค้นคว้าข้อมูล  ตามที่ได้รับ

มอบหมายมาแล้วจัดท าการ สัมมนาเพื่อเเลก

เปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างกัน และจัดท ารูปเล่ม

รายงานโครงงาน 

Study interesting project in the area of Industrial 

Engineering, consult project’s advisor for 

information and methodology about the project, 

organize conferences on the results of the project 

and present project reports 

 Seminar 

การสืบค้น  การรวบรวมข้อมูล  การวิเคราะห์ การ

เขียนรายงาน   การน าเสนอ  การอภปิราย และ

การตอบข้อซักถามในประเด็นทางด้านวิศวกรรม

อุตสาหการ 

 Searching, collecting data, analyzing, 

report writing, presenting, discussing and 

answering question in industrial engineering 

301472 โครงงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ 2 1(0-3) 264492 โครงงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ 1(0-3-2) เปลี่ยนชื่อ

วิชาปรับ

รหัสวิชา 

และ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

 Industrial Engineering Project II 

นิสิตน าสิ่งที่ไดรั้บจากการศึกษาค้นคว้าใน

โครงงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ 1 น ามาท า

การ ทดลองปฏิบัติ ออกแบบ เกบ็บันทึกผลข้อมูล 

ท าการวิเคราะหแ์ละสงัเคราะห์ผล แล้วจัดท า

สรุปผลแสดง ออกมาเป็นรูปเลม่รายงานโครงงาน  

Use the results from Industrial Engineering 

project I to implement testing, design data 

collection system, analysis of data conclusion and 

make a complete report 

 Industrial Engineering Project 

การจัดท าโครงงานในหัวข้อทีส่นใจเกีย่วกับ

งานวิจัย ปัญหาในการปฏิบัตงิาน หรือการพัฒนา

เทคโนโลยทีางด้านวิศวกรรมอุตสาหการ การ

น าเสนอโครงงาน การจัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์

ของโครงงาน 

Conducting an individual project on interesting 

topic of research, practical problem or technology 

developing in the area of industrial engineering, 

project oral presentation, a complete report of 

project 

กลุ่มวิชาเลือก เอกบังคับ  12หน่วยกิต 

301314 วิศวกรรมเคร่ืองมือ 3(2-3) 264314 วิศวกรรมเคร่ืองมือ 3(2-3-6) ปรับรหัส

วิชา  Tool Engineering   Tool Engineering  
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ปรับปรุง 
301436 การวเิคราะห์ต้นทุนทางอุตสาหกรรม 

Industrial Cost Analysis 
3(3-0) 264342 การวเิคราะห์ต้นทุนทางอุตสาหกรรม 

Industrial Cost Analysis 
3(3-0-6) ปรับรหัส

วิชา 

   264441 จิตวทิยาอุตสาหกรรม 3(3-0-6) รายวิชา

ใหม่     Industrial Psychology 

    จิตวิทยาการท างาน เบื้ อ งต้น  ความส าคัญ 

หลักการและแนวคิดทางจิตวิทยาอุตสาหกรรม  

การท างานร่วมกันระหว่างคนกับสภาพแวดล้อม

ของงาน ปัญหาสุขภาพจิตในโรงงานอุตสาหกรรม 

พฤติกรรมของบุคคลในองค์กร การท างานร่วมกัน

เป็ นที ม แล ะ เป็ น อ งค์ ก ร  ทั ศ นคติ  ค่ า นิ ยม 

วัฒนธรรมองค์กรและความพึงพอใจในการท างาน 

การติดต่อสื่อสาร การประสานงาน การฝึกอบรม

และการพัฒนาบุคลากร การสร้างขวัญและ

ก าลังใจ เทคนิคการจูงใจ การสร้างสัมพันธภาพที่

ดีและมนุษยสัมพันธ์ในการท างาน  การปลูกฝัง

จิตส านึกในเร่ืองความปลอดภัยในการท างาน 

ความร่วมมืออันดีระหว่างผู้บริหาร หัวหน้างาน 

คนงานและบุคลากรอื่นๆ ในที่ท างาน       

Fundamental of work psychology; importance, 

principle and concept of industrial psychology; 

work interaction between man and work 

environment; mental health problems in industry; 

human behavior in organization; team working, 

work organization; attitude, value, organizational 

culture, and work satisfaction; communication 

and cooperation; training and human resource 

development; work recognition and motivation, 

reward techniques; human relations; instilling 

mind-set of safety; work participation 

 

301435 การจัดการด้านวิศวกรรม 

Engineering Management 

3(3-0) 264442 การจัดองคก์รทางอุตสาหกรรมและ

การจัดการ 

3(3-0-6) เปลี่ยนชื่อ

วิชา และ

ปรับรหัส

วิชา 

   Industrial Organization and 

Management 

 

   264343 การจัดการโลจสิติกสแ์ละโซ่อุปทาน 3(3-0-6) รายวิชา

ใหม่    Logistics and Supply Chain Management 

    หลักการโลจิสติกส์และการจัดการห่วงโซ่อุปทาน 

ความส าคัญของโลจิสติกส์และการจัดการห่วงโซ่

อุปทานบนพื้นฐานทางเศรษฐกิจและระบบความ

ร่วมมือ บทบาทของโลจสิติกส์อุตสาหกรรมในห่วง

 



134 
 

 

 

 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
สาระที่

ปรับปรุง 
โซ่อุปทาน คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ส าหรับโลจิสติกส์ การวางแผนห่วงโซ่อุปทาน 

ความส าคัญของการบริการลูกค้า การจัดการ

สินค้าคงคลัง การขนส่ง บรรจุภัณฑ์ การจัดซื้อใน

งานโล จิสติกส์และในขั้นตอนห่วงโซ่อุปทาน 

แนวโนม้โลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานของโลก 

Principle of logistics and supply chain 

management, the importance of logistics and 

supply chain management on economic and 

corporation systems, the role of industrial logistics 

on supply chain, computer and information 

technology for logistics, logistics and supply chain 

planning, the importance of customer service, 

inventory management, transportation, 

packaging, purchasing in logistics and supply 

chain operation, global trend of logistics and 

supply chain 

 

   264344 การจัดการสินค้าคงคลังและ

คลังสินค้า 

3(3-0-6) รายวิชา

ใหม่ 

   Inventory and Warehouse Management 

    แนวทางการจัดการคลังสินค้าและศูนย์กระจาย

สินค้า แนวโน้ม การเปลี่ยนแปลง โอกาส และ

บทบาทของคลังสินค้าในห่วงโซ่อุปทาน การ

ออกแบบคลังสินค้า การเลือกท าเลที่ตั้งคลังสินค้า 

การวางผังศูนย์กระจายสินและค้าคลังสินค้า การ

วางแผนการไหลของวัสดุ แบบจ าลองเพื่อการ

วิ เคราะห์และการออกแบบคลั งสินค้าและ

เครือข่ายกระจายสินค้า การก าหนดปัจจัยทาง

เศรษฐกิจ บทบาทของคลังสินค้าและศูนย์กระจาย

สินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ การออกแบบ

ชั้นวาง การจัดการระบบข้อมูลโลจิสติกส์ส าหรับ

คลังสินค้า การบริหารความเสี่ยงด้าน ความ

ปลอดภัยในคลังสินค้า การขนส่งกับกิจกรรม

คลังสินค้ากรณีศกึษา  

Guidelines for management of warehouse and 

distribution center, trend, changes and 

opportunity, role of warehouse in supply chain, 

warehouse design and location selection, 
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warehouse and distribution center layout, flow of 

material planning, simulation model for analysis 

and design of warehouse and distribution 

network, economic factor determination, role of 

warehouse and distribution center for both 

domestic and foreign, shelves design, logistics 

information system management of warehouse, 

risk management, safety in warehouse, 

transportation with warehouse activity, case 

study 

   264443 การขนส่งและกระจายสินค้า 3(3-0-6) รายวิชา

ใหม่    Transportation and Distribution 

    วิเคราะห์ระบบการขนส่ง การขนส่งทางบก การ

ขนส่งทางอากาศ การขนส่งทางทะเล พยากรณ์

ความต้องการเดินทางขนส่ง วิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ

ที่มีอิทธิพลต่อระบบการขนส่ง ความหนาแน่น

การจราจรและขนส่ง  การตัดสินใจในการเดินทาง

เพิ่มประสิทธิภาพ รูปแบบการจ าลองสถานการณ์

เพื่อศึกษาพฤติกรรมของระบบการขนส่ง เส้นทาง

กา รขนส่ ง  เพื่ อ ว า งแผนและพัฒนาระบบ 

กรณีศกึษา 

Analysis of transportation systems. land 

transportation, airfreight, marine transportation. 

forecasting of traveling demand, analysis of 

different factors influencing transportation 

systems, traffic flow density, decision making for 

traveling optimization, simulation model for 

studying the behavior of transportation systems, 

planning of developing systems and 

transportation routes, case study 

 

   264444 การออกแบบระบบขนถ่ายวัตถดุิบ 3(3-0-6) รายวิชา

ใหม่    Material Handling Systems Design 

    ความหมายและความสัมพันธ์ระหว่างโลจิสติกส์

กับระบบการขนถ่ายสมัยใหม่ การแบ่งกลุ่มของ

อุปกรณ์การขนถ่ายวัสดุ ความสัมพันธ์ระหว่าง

การขนถ่ายวัสดุและการวางผังภายในโรงงาน 

หน่วยการขนถ่ายวัสดุ ระบบการไหลวัสดุและการ

สมดุลสายการผลิต การใช้งานหุ่นยนต์ในระบบ

การขนย้าย ระบบการจัดเก็บและน าออกอัตโนมัติ 
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ปรับปรุง 
และงานวิจัยและการแก้ปัญหาด้านการขนย้าย

วัสดุในปัจจุบัน 

Definition and relation between logistics and 

modern material handling system; classification 

of material handling equipment; relationship 

between material handling and facilities layout; 

unit loads in material handling and line balancing; 

robotics application in material handling; 

automated guided vehicle systems; storage 

systems and warehousing, automated 

storage/retrieval systems (ASRS); intelligent 

material handling system; current material 

handling research and problem solving 

   264345 การผลิตแบบอัตโนมัต ิ 3(2-3-6) รายวิชา

ใหม่    Manufacturing Automation  

    หลักการพื้นฐานของระบบอัตโนมัติในการผลิต ; 

หลักการพืน้ฐานของระบบและส่วนประกอบที่ใช้ใน

ระบบอัตโนมัติ รวมทั้งการควบคุมนิวแมติกและ

ไฮโดรลิคในกระบวนการผลิต การออกแบบวงจร

บนตัวควบคุมลอจิกที่สามารถโปรแกรมได้ (พีแอล

ซี) การควบคุมเคร่ืองมือกลเชิงตัวเลขเทียบกับการ

ควบคุมด้วยมือและอัตโนมัติ การออกแบบระบบ

อัตโนมัติ โดยการใช้ ระบบการประกอบอัตโนมัติ 

ระบบการผลิตแบบยืดหยุ่น (เอฟเอ็มเอส) และอื่น 

ๆ 

Basic principle of automation systems in 

manufacturing; principle operation of systems 

and components used in automation systems, 

including pneumatic and hydraulic control in a 

manufacturing process; circuit diagram design 

based on Programmable Logic Controller (PLC); 

numerical control machine tools compared to 

manual and automatic control; system design 

automation by applying the relevant component 

automated assembly systems, Flexible 

Manufacturing systems (FMS) and so on 
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   264346 หุ่นยนต์อุตสาหกรรมและเคร่ืองกล 

วิทัศน์ 

3(3-0-6) 

 

รายวิชา

ใหม่ 

   Industrial Robotics and Machine Vision  

    ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านหุ่นยนต์ 

และการน าไปใช้งานในด้านการผลิต เทคโนโลยี

หุ่นยนต์ประกอบด้วย ส่วนประกอบต่างๆ ของ

หุ่นยนต์  การวิ เคราะห์การเคลื่อนที่และการ

ควบคุมและเซนเซอร์ที่ ใช้กับหุ่นยนต์  การใช้

โปรแกรมหุ่นยนต์ ภาษาที่ใช้กับหุ่นยนต์ โครงสรา้ง

ของหุ่นยนต์ ค าสั่งที่ใชก้ับหุ่นยนต์ ปัญญาประดิษฐ์ 

การออกแบบกับกลุ่มของเคร่ืองจักร หุ่นยนต์และ

การควบคุม  การน า ไปประ ยุกต์ ใ ช้ ง านกั บ

อุตสาหกรรมการผลิต การขนย้ายชิ้นงาน การขน

ย้ายวัสดุ การจับชิ้นงานขึ้นและลงจากเคร่ืองจักร 

การท างานของกระบวนการผลิต การประกอบ 

การตรวจสอบ การเชื่อม การหล่อ การเลือก

หุ่นยนต์ แนวความคิดพื้นฐานและเทคนิคของการ

ประมวลผลภาพดิจิทัลและเคร่ืองกลวิทัศน์ การ

ติดตั้งและสอบเทียบระบบ การใช้งานเคร่ืองกลวิ

ทัศน์ในอุตสาหกรรมการผลิต 

Introduction to robotics technology and 

applications in manufacturing, robot technology: 

robot anatomy, basic motion analysis and 

introduction to control and sensors, robot 

programming, robot languages, robot structures, 

robot commands, artificial intelligence, robot cell 

design and control, manufacturing aspects 

include work cell design, part handling, material 

transfer, machine loading/unloading, processing 

operations, assembly, inspection, welding, 

casting, robot selection, basic concepts and 

techniques in digital image processing and 

machine vision, system setup and calibration, 

application in manufacturing industry 

 

   264445 ระบบคอมพิวเตอร์และการเชื่อมต่อ 

Computer System and Interfacing 

3(3-0-6) รายวิชา

ใหม่ 

    ฮาร์ดแวร์ไมโครคอมพิวเตอร์ หน่วยประมวลผล

กลาง บัส หน่วยความจ า หน่วยด้านเข้าและด้าน
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ปรับปรุง 
ออก เทคนิคการเชื่อมต่อและโปรแกรมควบคุม

ส าหรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์บริวารต่างๆ การ

ออกแบบซอร์ฟแวร์ เวลาจริงและการโปรแกรม 

โปรแกรมควบคุมส าหรับระบบไมโครคอมพิวเตอร์ 

การเขียนโปรแกรมภาษาระดับสูง ล าดับชั้นและ

การควบคุมกระบวนการไปป์ไลน์หน่วยความจ า 

ด้านเข้าด้านออก ซูเปอร์สกาลาร์และหน่วย

ประมวลผลแบบขนาน การประยุกต์ ใช้งาน

ไมโครคอมพิวเตอร์ในระบบวัดและควบคุม 

Micro-computer hardware; CPU, bus,memory 

unit, input and output units; interfacing technique 

and control program for interfacing to peripheral 

devices; software design; real time and 

programming; control program to microcomputer 

system; high level language programming; 

pipelining memory hierarchy and control, 

input/output; superscalar and parallel processors; 

microcomputer applications in measurement 

systems and control 

   264446 ระบบควบคมุและแบบจ าลอง 

Modeling and Control Systems 

3(3-0-6) รายวิชา

ใหม่ 

    ความรู้เบื้องต้นในการควบคุมระบบ แบบจ าลอง

ทางคณิตศาสตร์ของระบบ แผนภาพบล็อกฟังก์ชั่น

การถ่ายโอน การตอบสนองของระบบ ลักษณะ

ของระบบการควบคุม การวิเคราะห์เสถียรภาพ

ของระบบควบคุมในโดเมนเวลาและโดเมนความถี่ 

การออกแบบระบบควบคุมป้อนกลับบนพื้นฐาน

ของตัวควบคุมพีไอ การวิ เคราะห์ระบบการ

ควบคุมบนหลายตัวแปร การจ าลองระบบที่ใช้

ซอฟต์แวรค์อมพิวเตอร์ 

Introduction to control systems;mathematical 

model of systems; transfer function block 

diagram; system response; characteristic of 

control systems; stability analysis of control 

systems in time-domain and frequency domain; 

design of feedback control systems based on 

compensation PID controllers; control system 

analysis based on state variables; system 

simulation using computer software 
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กลุ่มรายวชิา เอกเลือก 9หน่วยกิต 

301333 กฎหมายอุตสาหกรรม 

Industrial Laws 

3(3-0) 264451 กฎหมายอุตสาหกรรม 

Industrial Laws 

3(3-0-6) ปรับรหัส

วิชา 

301336 การจัดการคุณภาภพ 

Quality Management 

3(3-0) 264452 การจัดการคุณภาภพ 

Quality Management 

3(3-0-6) ปรับรหัส

วิชา 

301337 การจัดล าดับและก าหนดงาน 

Sequencing and Scheduling 

3(3-0)    ปิด

รายวิชา 

301338 การจัดการโครงการ 

Project Management 

3(3-0) 264454 การจัดการโครงการ 

Project Management 

3(3-0-6) ปรับรหัส

วิชา 

301339 การศึกษาความเป็นไปได ้

Feasibility Study 

3(3-0) 264455 การศึกษาความเป็นไปได ้

Feasibility Study 

3(3-0-6) ปรับรหัส

วิชา 

301437 วิศวกรรมระบบ 

System Engineering 

3(3-0)    ปิด

รายวิชา 

301438 วิศวกรรมคุณค่า 

Value Engineering 

3(3-0) 264457 วิศวกรรมคุณค่า 

Value Engineering 

3(3-0-6) ปรับรหัส

วิชา 

301442 การยศาสตร์ 

Ergonomics 

3(3-0) 264458 การยศาสตร์ 

Ergonomics 

3(3-0-6) ปรับรหัส

วิชา 

301443 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

ส าหรับวิศวกร 

Management Information System 

for Engineers 

3(3-0)    ปิด

รายวิชา 

301444 การประหยัดพลังงาน 

Energy Conservation 

3(3-0) 264459 การประหยัดพลังงาน 

Energy Conservation 

3(3-0-6) ปรับรหัส

วิชาและ

เพิ่มเนือ้หา

รายวิชา 

      สถานการณ์พลังงานการประหยัดพลังงานใน

ครัวเรือน การประหยัดพลังงานในอุตสาหกรรม

ในด้านพลังงานไฟฟา้  และพลงังานความร้อน  

     Situation of energy, energy conservation in 

household, energy conservation in industry in 

terms of electricity and thermal energy 

 สถานการณ์พลังงานการประหยัดพลังงานใน

ครัวเรือน การประหยัดพลังงานในอุตสาหกรรมใน

ด้านพลังงานไฟฟ้า  และพลังงานความร้อน 

สิ่งแวดล้อม ภาวะโลกร้อน และการประเมินวัฏ

จักรชีวติ 

Situation of energy, energyconservation in 

household, energy conservation in industry in 

terms of electricity and thermal energy, 

environment, global warming and life cycle 

assessment 

301445 การจ าลองสถานการณ์ 

Simulation 

3(3-0)    ปิด

รายวิชา 

301446 การจัดการห่วงโซ่อุปทาน 

Supply Chain Management 

3(3-0)    ปิด

รายวิชา 
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301448 การออกแบบและวิเคราะห์การ

ทดลอง 

Design and Analysis of 

Experiments 

3(3-0) 264461 การออกแบบและวิเคราะห์การ

ทดลอง 

Design and Analysis of 

Experiments 

3(3-0-6) ปรับรหัส

วิชา 

301473 การวางแผนการใชท้รัพยากร

วิสาหกิจ 

Enterprise Resource Planning 

3(3-0) 264462 การวางแผนทรัพยากรองคก์ร

Enterprise Resource Planning 

3(2-3-6) ปรับชื่อ 

และปรับ

รหัสวิชา 

301463 การใชค้อมพิวเตอร์ในงานวิศวกรรม

อุตสาหการ 

Computer Application in Industrial 

Engineering 

3(2-3)    ปิด

รายวิชา 

301421 วิศวกรรมสิ่งทอ 

Textile Engineering 

3(3-0)    ปิด

รายวิชา 

301422 ระบบการผลิตอัตโนมัติ 

Automatic Control Systems 

3(3-0)    ปิด

รายวิชา 

301423 วิศวกรรมโลหะการ 

Metallurgy Engineering 

3(2-3) 264464 วิศวกรรมโลหะการ 

Metallurgy Engineering 

3(2-3-6) ปรับรหัส

วิชา 

302453 การออกแบบและการผลิตโดยใช้

คอมพิวเตอร์ชว่ย 

Computer Aided Design and 

Computer Aided manufacturing 

3(2-3) 264465 264465  การใชค้อมพิวเตอร์ชว่ยใน 

การออกแบบ ผลิต และงาน

วิศวกรรม  

Computer Aided Design, 

Manufacturing and Engineering 

3(2-3-6) ปรับชื่อ

และรหัส

วิชา 

   264471 การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ

Multimodal Transport 

3(3-0-6) รายวิชา

ใหม่ 

    ลักษณะทั่วไปของการขนส่งในแต่ละรูปแบบได้แก่ 

การขนส่งทางน้ า การขนส่งทางบกและการขนส่ง

ทางอากาศ รวมทั้งวิเคราะห์ข้อดี ข้อเสียของการ

ขนส่งในแต่ละรูปแบบโครงข่ายการขนส่ง และการ

เชื่อมโยงระบบการขนส่ง ปัจจัยที่มีผลต่อการ

ตัดสินใจเลือกรูปแบบการขนส่ง การขนส่งต่อเนื่อง 

โครงสร้างพื้นฐานและส่วนประกอบที่ช่วยในการ

ด า เนินการการขนส่ งหลายรูปแบบอย่างมี

ประสิทธิภาพ และ กรณีศกึษา 

General characteristics of the types of 

transportation, sea transport, land and air 

transport, analysis of the pros, disadvantages of 

each form of transport, transport infrastructure 
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and transport links, factors that influence the 

decision of mode of transport, multimodal 

transport. Infrastructure and components that aid 

in the form of the transport efficiency of case 

studies 

   264472 การขนถ่ายวัสดแุละการบรรจุภัณฑ์

Material Handling and Packaging 

3(3-0-6) รายวิชา

ใหม่ 

    ฟังก์ชันของการล าเลียงวัสดุและการบรรจุหีบห่อ 

ซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพในการจัดการโลจิสติกส์ 

การออกแบบและการประยุกต์ใช้ เทคโนโลยี

ส าหรับพัฒนาบรรจุภัณฑ์ การเลือกใช้อุปกรณ์ใน

การล าเลียง และขนย้ายอย่างมีประสิทธิภาพ 

เทคนิคเชิงคุณภาพในการลดต้นทุนของบรรจุ

ภัณฑ์ 

Function of the material handling and packaging, 

performance and logistics management, design 

and application development technologies for the 

packaging, selection of equipment for transport, 

transport efficiency, qualitative techniques to 

reduce the cost of the package 

 

   264473 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส ์

Legal Aspects for Logistics 

3(3-0-6) รายวิชา

ใหม่ 

    กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่ เ กี่ ยวข้ องกั บการ

จัดการโลจิสติกส์ การจัดซื้อจัดจ้างส าหรับสินค้า

และบริการ การซือ้ขายสินค้าระหว่างประเทศ การ

ช าระราคาในทางการค้าระหว่างประเทศ การ

ขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ การขนส่งสินค้า

ต่อเนื่องหลายรูปแบบ การน าเข้าสินค้าและการ

ส่งออกสินค้า การจัดเก็บของในคลังสินค้าและ

เทอร์มินัล 

Laws and regulations related to the logistics 

management such as goods and services 

procurement, International trade, international 

trade settlement, International transportation, 

multi-modal transportation, imports and exports, 

warehouse and the terminal keeping 
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สาระที่

ปรับปรุง 
   264474 ทฤษฎีเกมและกลยุทธ์ทางธุรกิจ

Game Theory and Business 

Strategy 

3(3-0-6) รายวิชา

ใหม่ 

    กฎเกณฑ์ ส่วนประกอบและรูปแบบการแข่งขัน

ทางธุรกิจ เกมทางธุรกิจที่มีผู้เล่นพร้อมกัน เกม

ทางธุรกิจแบบมีล าดับขั้นของการตัดสินใจ ข้อ

ได้เปรียบและข้อเสียเปรียบเชิงกลยุทธ์ในการเข้าสู่

ตลาดในล าดับที่แตกต่างกัน ธุรกิ จที่มีความ

ได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ การวางกลยุทธ์ทางธุรกิจ

แบบผสม วิธีการปกป้องและการยึดอ านาจ

ทางการตลาด การเล่นเกมทางธุรกิจที่มีเงื่อนไข

ของเวลาและจ านวนคร้ัง 

Rules, composition and type of business 

competition, games are played at the same 

business, a decision-making hierarchy business 

game, advantage and disadvantage of different 

order marketing strategic, a strategic advantage 

business, business strategic combination, 

protection and market power retain, condition 

business game and the number of times 

 

 

   264475 เทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับโลจิ

สติกส ์

Information Technology for 

Logistics 

3(3-0-6) รายวิชา

ใหม่ 

    วิธีการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อเป็นเคร่ืองมือ

ส าหรับการวางแผนทางด้านโลจิสติกส์ ระบบที่ ใช้

สนับสนุนการตัดสินใจที่ใช้ในระดับผู้บริหาร การ

ค านวณและการสั บ เปลี่ ยนข้อมู ลทางด้ าน

อิเล็กทรอนิกส์ การป้องกันและความปลอดภัยใน

ระบบคอมพิวเตอร์ ผลกระทบของคอมพิวเตอร์

และข้อมูลสารสนเทศที่มีต่อองค์กรที่เกี่ยวข้อง

กับโลจิสติกส์ 

Information technology method for logistics 

planning,  support decision making for the 

managerial level, calculations and the electronic 

data interchange, protection and computer 

security systems, the impact of computers and 

information related to the logistics organization 
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สาระที่

ปรับปรุง 
   264476 การจัดการการจัดหา  

Procurement Management 

3(3-0-6) รายวิชา

ใหม่ 

    ระบบการจัดซื้อทางด้านอุตสาหกรรมและการค้า 

บทบาทของการจัดซื้อในการบริหารโซ่อุปทาน 

ก า รพั ฒ น า ก ล ยุ ท ธ์ ใ น ก า ร จั ด ซื้ อ อ ย่ า ง มี

ประสิทธิภาพ การศึกษาแนวคิดในการจัดการของ

ซัพพลายเออร์ การสร้างพันธมิตรและความ

ร่วมมือทางการจัดซือ้ กรณีศกึษา 

Industry procurement system and trade, the role 

of purchasing in supply chain management, the 

development strategy of efficiency purchasing, 

the study of suppliers management concepts, the 

partnership and cooperation through the 

purchasing, case study 

 

   264477 โลจสิติกส์ระหว่างประเทศ 

International Logistics 

3(3-0-6) รายวิชา

ใหม่ 

    ความส าคัญของโลจิสติกส์ที่มีต่อธุรกิจระหว่าง

ประเทศและ ฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องกลยุทธ์ในการ

จัดการและการบริหารระบบโลจิสติกส์ระหว่าง

ประเทศ ระบบการค้าอิเลคทรอนิกส์และกฎหมาย

ที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลสารสนเทศตลอดจนเทคโนโลยีที่

เกี่ยวข้องในการจัดการระบบโลจิสติกส์ระหว่าง

ประเทศ กรณีศกึษาที่เกี่ยวข้อง 

The importance of logistics impact to the 

international business, functions related to 

strategic management and international logistics 

system, electronic trading systems and related 

laws, the related information and technology in 

the international logistics, related case studies 

 

   264481 อเิล็กทรอนิกส์และวงจรดิจิตอล

Electronic and Digital Circuit 

3(3-0-6) รายวิชา

ใหม่ 

    วัสดุสารกึ่งตัวน ารอยต่อพีเอ็น ไดโอดชนิดต่างๆ 

ทรานซิสเตอร์ ออปแอมป์ อุปกรณ์แบบสองขั้ว

และสามขั้ว ลักษณะเฉพาะ โครงสร้าง การใช้งาน

และการวิเคราะห์ในการน าไปใช้ในวงจรที่ไม่เป็น

แบบเชิงเส้นต่างๆ ระบบตัวเลขและการค านวณใน

คอมพิวเตอร์ รหัสคอมพิวเตอร์ รหัสฐานสอง รหัส

บีซีดี รหัสเกรย์ รหัสแอสกี พีชคณิตบูลลีนและ

ตารางความจริง การวิเคราะห์และสังเคราะห์วงจร
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สาระที่

ปรับปรุง 
คอมบิเนชั่นตรรกศาสตร์ วงจรสวิทช์ชิ่ง รูปแบบ

บัญญัติ แผนผังคาร์โน วิธีควินแม็กคลอสกี้ ฮาร์

ซาร์ด วงจรแนนนอร์หลายระดับ ชนิดของวงจรเชิง

ผสมตรรกศาสตร์และการใช้ตรรกศาสตร์ประตู

สัญญาณ การวิเคราะห์และสังเคราะห์วงจรโดย

ล าดับตรรกศาสตร์ วงจรซิงโครนัสและวงจรอะ

ซิงโครนัส ไดอะแกรมการเปลี่ยนสภาวะ การลด

รูปสภาวะการใช้ฟลิปฟลอป วงจรโดยล าดับทั่วไป

ที่ใช้ฟลิปฟล็อป วงจรคงสภาวะการเก็บข้อมูล 

วงจรนับ วงจรเลื่อนข้อมูล 

PN junction semiconductors, various kind of 

diode, transistors, operational amplifiers. two and 

three terminal device structures and 

characteristics, use and analysis in nonlinear 

circuit applications, Number systems: 

representation and mathematical operation on 

computer; Computer codes: binary, BCD, Gray, 

ASCII; Boolean algebra and truth table; 

Combination logic circuits: analysis and systhesis, 

canonical form, Karnaugh's map, Quinne 

McKlusky, hazard, multi-level NAND-NOR 

circuits, types of combination circuits, 

implementaion using logic gates and MSI; 

Sequential logic circuits: analysis and synthesis, 

asynchronous and synchronous, state diagram, 

state reduction, implementation using flip-flops, 

commonly known sequential circuits: registers, 

counters, application of digital circuits in control 

   264482 การประยุกต์ใช้ไมโครโปรเซสเซอร์

Microprocessor Application 

3(3-0-6) รายวิชา

ใหม่ 

    สถาปัตยกรรมของไมโครโปรเซสเซอร์ การเขียน

โปรแกรมภาษาแอสเซมบลี้ การติดต่อระหว่าง

ไมโครโปรเซสเซอร์กับหน่วยความจ าและการ

เชื่อมต่อของอินพุท เอ้าท์พุท การประยุกต์ใช้

ไมโครโปรเซสเซอร์กับอุปกรณ์ทางกายภาพ เพื่อ

การควบคุมและสื่อสารข้อมูล ข้อมูลเข้าออก 

จังหวะเวลา การสื่อสารผ่าน RS232 และพอร์ต

ขนาน การแสดงผลโดย LED และการควบคุม

มอเตอร์แบบ สเต็ป 
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สาระที่

ปรับปรุง 
Microprocessor’s architecture, assembly 

language programming, interfacing of memory 

chips and I/O control chips with microprocessor 

chips, interfacing with peripheral devices for 

control application in physical devices and 

information such as input/output, timer, RS232 

communicationand parallel port, LED display, and 

stepping motor control 

   264483 การออกแบบเคร่ืองจักรกล

Mechanical Design 

3(3-0-6) รายวิชา

ใหม่ 

    ขั้นตอนของการออกแบบ ทฤษฎีของความเสียหาย

ที่ใช้ในการออกแบบชิ้นส่วนเคร่ืองจักรกลภายใต้

โหลดสถิต และโหลดเปลี่ยนแปลง สปริง สกรูส่ง

ก าลังและสกรูยึดชิ้นงาน รอยเชื่อม การขับด้วย

สายพานและโซ่ 

Phases of design, theory of failure used in design 

of machine elements subjected to static and 

varying loads, mechanical springs, power screws 

and threaded fasteners, welded joints, flexible 

drives 

 

 

   264484 ระบบการผลิตแบบยืดหยุ่นFlexible 

Manufacturing System 

3(3-0-6) รายวิชา

ใหม่ 

    เร่ืองทั่วไปเกี่ยวกับระบบการผลิตแบบยืดหยุ่น 

ระบบการบริหารฐานข้อมูลในระบบการผลิตแบบ

ยืดหยุ่น กลุ่มของเทคโนโลยี ประเภทของระบบ

การผลิตอัตโนมัติ การโปรแกรมในการควบคุม

ระบบการผลิต การกระจายฐานข้อมูลของ

เ ค ร่ื อ ง มื อ ใ น ร ะ บบก า รผลิ ต แ บบ ยื ดห ยุ่ น 

ส่วนประกอบบางอย่างในระบบการผลิตแบบ

ยืดหยุ่น การวางแผนและการควบคุมการผลิตใน

ระบบการผลิตแบบยืดหยุ่น 

Introduction to flexible manufacturing system. 

Database management system in FMS, type of 

industrial automation requirement of the part 

programming section, distributed tool database in 

FMS, some important elements in FMS, process 

planning and process control in FMS 
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สาระที่

ปรับปรุง 
  

 

 264485 ปัญญาประดษิฐ์  

Artificial Intelligence 

3(3-0-6) รายวิชา

ใหม่ 

    Artificial Intelligence 

เนื้อหาและค าจ ากัดความของปัญญาประดิษฐ์ 

พื้นฐานของฟัซซีโลจิก โครงข่ายระบบประสาท 

ทฤษฎีกราฟ การค้นหาแบบฮิวริสติก การเล่นเกม 

ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม การประมวลผลแบบ

สัญลักษณ์ และวิธีการค้นหาข้อสรุป แนวทางการ

ประยุกต์ใช้งานปัญญาประดิษฐ์ใน การประมวลผล 

ภาษาธรรมชาติ หุ่นยนต์อุตสาหกรรมและระบบ

ผู้เชี่ยวชาญ ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ การค้นหา

เหตุผลด้วยวิธีอรรถศาสตร์ และ การอนุมาน

ภายใต้ความไม่แน่นอน ด้วยโปรแกรมโปรล็อก 

Introduction to the definition and theoretical 

aspects of artificial intelligence, fundamental of 

fuzzy logic, neural networks, graph theory, 

heuristic search techniques, game theory, 

genetic algorithm, symbolic processing and 

conclusion methods, applications of artificial 

intelligence to natural language processing, 

industrial robots, and expert system, theory and 

applications of predicate logic and symbolic 

reasoning under uncertainty with PROLOG 

programming 

 

   275200 อาสาพัฒนาชุมชนส าหรับวิศวกร 

Community Development 

Voluntary for Engineers 

3(2-3-6) 

 

รายวิชา

ใหม่ 

    จิตอาสาเพื่อชุมชน วิศวกรรมอาสา หัวข้อที่

น่าสนใจในการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

บริการวิชาการ และกิจกรรมนิสิต การพัฒนาและ

การจัดการโครงการ การวิเคราะห์สวอต การ

ประชุมวางแผนโครงการแบบซ็อฟ ตารางโทว วง

จรเด็มมิ่ง งานวิศวกรรมพื้นฐานเพื่อกิจกรรมอาสา 

พื้นฐานงานก่อสร้าง งานไฟฟ้าพื้นฐาน พื้นฐาน

ทางด้านระบบท่อประปาและปั๊มน้ า การเขียน

รายงานและการน าเสนอโครงการ 

Voluntary mind for community, engineering 

voluntary, interesting topics in arts and culture 

preservation, academic services and student 
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สาระที่

ปรับปรุง 
activities, project development andmanagement; 

SWOT analysis, ZOPP approach, TOWS matrix, 

Deming cycle, basic engineering works for 

voluntary; basic construction, basic electrical 

works, basic plumbing and pumps, project 

reports and presentation 

วชิาบังคับไม่นับหน่วยกิต 
301391 การฝึกงานด้านวิศวกรรมอุตสา

หการ 

Training in Industrial Engineering 

(ไม่น้อยกว่า 270 ชม.) 

6 264391 การฝึกงาน 

Professional Training 

(ไม่น้อยกว่า 280 ชม.) 

6 ปรับรหัส

วิชา และ

จ านวน

ชั่วโมง 
 

 

 

ตารางเปรียบเทียบแผนการศกึษา  

หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2551 และหลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2555 
แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2551 แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2555 

ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาต้น 

001103 ทักษะภาษาไทย 

Thai Language Skills 

3(3-0-6) 001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 

Fundamental English 

3(3-0-6) 

001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 

Fundamental English 

3(3-0) 001103 ทักษะภาษาไทย 

Thai Language Skills 

3(3-0-6) 

001134 อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่ 

Civilization and Local Wisdom 

3(3-0) 241151 แคลคูลัส 1 

Calculus I 

3(3-0-6) 

252182 แคลคูลัส 1 

Calculus I 

3(3-0) 242101 หลักเคม ี

Principle of Chemistry 

4(3-3-8) 

256101 หลักเคม ี

Principle of Chemistry 

4(3-3) 244101 ฟิสิกส์ 1 

Physics I 

4(3-3-8) 

261101 ฟิสิกส์ 1 

Physics I 

4(3-2) 261101 เขียนแบบวิศวกรรม 

Engineering Drawing 

3(2-3-6) 

301101 เคร่ืองมือพื้นฐานทางวิศวกรรม

และการใชง้าน 

Engineering Tools and 

Operations 

2(1-3)    

 รวม 22 หน่วยกิต  รวม 20 หน่วยกิต 
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ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา   

Developmental English    

3(3-0) 001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา   

Developmental English    

3(3-0-6) 

001173 ทักษะชีวติ 

Life Skills 

2(1-2) 134300 * อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่ 

Civilization and Indigenous Wisdom 

3(3-0-6) 

001xxx กลุ่มวิชาพลานามัย 

Personal Hygiene Courses 

1(0-2) 004XXX กลุ่มวิชาพลานามัย 

Personal Hygiene Course 

1(0-2-1) 

252183 แคลคูลัส 2 

Calculus II 

3(3-0) 005173 ทักษะชีวติ 

Life Skills 

2(1-2-3) 

261102 ฟิสิกส์ 2 

Physics II 

4(3-2) 241152 แคลคูลัส 2 

Calculus II 

3(3-0-6) 

301334 การจัดการความปลอดภัยในงาน

อุตสาหกรรม 

3(3-0) 244102 ฟิสิกส์ 2 

Physics II 

4(3-3-8) 

302111 กลศาสตร์วศิวกรรม 1 

Engineering Mechanics I 

3(3-0) 261111 กลศาสตร์วศิวกรรม 1 

Engineering Mechanics I 

3(3-0-6) 

302151 เขียนแบบวิศวกรรม 

Engineering Drawing 

3(2-3) 264101 เคร่ืองมือพื้นฐานทางวิศวกรรมและการใช้

งาน 

Engineering Tools and Operations 

2(1-3-4) 

 รวม 22หน่วยกิต  รวม 21 หน่วยกิต 

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2551 แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2555 

ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาต้น 

001172 การจัดการการด าเนินชีวติ 

Living Management  

3(2-2) 005172 การจัดการการด าเนินชีวติ 

Living Management 

3(2-2-5) 

001xxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 

General Education Elective 

Course 

3(x-x) 241253 แคลลลูัส3 

Calculus III 

3(3-0-6) 

205301 การอา่นเชิงวิชาการ 

Reading Academic English 

3(3-0) 261211 กลศาสตร์วิศวกรรม 2 

Engineering Mechanics II 

3(3-0-6) 

252284 แคลลลูัส3 

Calculus III 

3(3-0) 264201 วัสดุวิศวกรรม 

Engineering Materials 

3(3-0-6) 

301303 สถิตวิิศวกรรม 

Engineering Statistics 

3(3-0) 264221 เศรษฐศาสตร์วศิวกรรม 

Engineering Economics 

3(3-0-6) 

302212 กลศาสตร์วศิวกรรม 2 

Engineering Mechanics II 

3(3-0) 00xxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 

General Elective 

3(x-x-x) 

302231 อุณหพลศาสตร์ 

Thermodynamics 

3(3-0) 00xxxx* วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 

General Elective 

3(x-x-x) 

 รวม 21 หน่วยกิต  รวม 21หน่วยกิต 
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ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

001113 ภาษาอังกฤษเชงิวิชาการ 

English for Academic Purposes 

3(3-0) 146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถปุระสงค์เฉพาะ 

English for Specific Purposes 

3(3-0-6) 

001xxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 

General Education Elective 

Course 

3(x-x) 226101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

Computer Programming 

3(3-0-6) 

301202 วัสดุวิศวกรรม 

Engineering Materials 

3(3-0) 261221 กลศาสตร์ของของไหล 

Mechanics of Fluids 

3(3-0-6) 

301304 เศรษฐศาสตร์วศิวกรรม 

Engineering Economics 

3(3-0) 262201 วิศวกรรมไฟฟ้าพื้นฐาน 

Fundamental of Electrical Engineering 

4(3-3-8) 

302221 กลศาสตร์ของของแขง็ 1 

Mechanics of Solids I 

3(3-0) 264202 สถิตวิิศวกรรม 

Engineering Statistics 

3(3-0-6) 

302234 กลศาสตร์ของของไหล 

Fluid Mechanics 

3(3-0) 00xxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 

General Elective 

3(x-x-x) 

   xxxxxx* วิชาเอกเลือกเฉพาะสาขา 

Major Elective 

3(x-x-x) 

 รวม 18 หน่วยกิต  รวม 22หน่วยกิต 

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2551 แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2555 

ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 3 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาต้น 

301211 กรรมวิธีการผลิต 1 

Manufacturing Processes I 

3(2-3) 261232 เทอร์โมไดนามิกส์พื้นฐาน 

Fundamental of Thermodynamics 

3(3-0-6) 

301313 การควบคมุคุณภาพ 

Quality Control 

3(3-0) 261394 ปฏิบัติการวิศวกรรมเคร่ืองกล 

Mechanical Engineering 

Laboratory 

1(0-3-2) 

301314 วิศวกรรมเคร่ืองมือ 

Tool Engineering 

3(2-3) 264301 กรรมวิธีการผลิต 1 

Manufacturing Processes I 

3(2-3-6) 

301315 เคร่ืองมือและการวัดทาง

อุตสาหกรรม 

Industrial Instrumentation and 

Measurement 

3(3-0) 264311 การวิจัยด าเนินงาน 

Operation Research 

3(3-0-6) 

301332 การวิจัยด าเนินงาน 

Operation Research 

3(3-0) 264312 การควบคมุคุณภาพ 

Quality Control 

3(3-0-6) 

303201 วิศวกรรมไฟฟ้าพื้นฐาน 

Fundamental of Electrical 

Engineering 

3(3-0) 264314 วิศวกรรมความปลอดภัย 

Safety Engineering 

3(3-0-6) 

xxxxxx วิชาเลือกเสร ี

Free Elective 

3(x-x) xxxxxx วิชาเลือกเสร ี

Free Elective 

3(x-x-x) 

 รวม 21หน่วยกิต  รวม 19หน่วยกิต 
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ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

001171 ชีวติและสขุภาพ 

Life and Health 

3(3-0) 005171 ชีวติและสขุภาพ 

Life and Health 

3(3-0-6) 

301212 กรรมวิธีการผลิต 2 

Manufacturing Processes II 

3(2-3) 264302 กรรมวิธีการผลิต 2 

Manufacturing Processes II 

3(2-3-6) 

301331 การศึกษาการปฏบิัติงานทาง

อุตสาหกรรม 

3(3-0) 264313 การศึกษาการปฏบิัติงานทาง

อุตสาหกรรม 

3(3-0-6) 

301447 วิศวกรรมซ่อมบ ารุง 

Maintenance Engineering 

3(3-0) 264322 วิศวกรรมซ่อมบ ารุง 

Maintenance Engineering 

3(3-0-6) 

305171 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

Computer Programming 

3(3-0) 2643xx วิชาเอกบังคับ 

Major Required course 

3(x-x-x) 

xxxxxx วิชาเลือกเสร ี

Free Elective 

3(x-x) 2643xx วิชาเอกบังคับ 

Major Required course 

3(x-x-x) 

   xxxxxx วิชาเลือกเสร ี

Free Elective 

3(x-x-x) 

 รวม 18หน่วยกิต  รวม 21 หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาฤดูร้อน ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

301391 การฝึกงานด้านวิศวกรรมอุตสา

หการ 

Training in Industrial Engineering 

(ไม่นับหน่วยกิต) 

6 

(ไม่นอ้ยกว่า 

270 ชม.) 

264391 การฝึกงาน 

Professional Training 

(ไม่น้อยกว่า 280 ชม.) 

6 หน่วยกิต 

(ไม่นอ้ยกว่า 280 ชม.) 

 รวม 6 หน่วยกิต  รวม 6 หน่วยกิต 

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2551 แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2555 

ชั้นปีที่ 4 ชั้นปีที่ 4 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาต้น 

301416 การวางแผนและควบคุมการผลิต 

Production Planning and Control 

3(3-0) 264411 การวางแผนและควบคุมการผลิต 

Production Planning and Control 

3(3-0-6) 

301436 การวิเคราะห์ตน้ทุนทาง

อุตสาหกรรม 

Industrial Cost Analysis 

3(3-0) 264423 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม 

Industrial Plant Design 

3(3-0-6) 

301472 ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ 

Industrial Engineering Laboratory 

2(1-3) 264431 ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ 

Industrial Engineering Laboratory 

3(2-3-6) 

301471 โครงงานทางวศิวกรรมอุตสาหการ 1 

Industrial Engineering Project I 
1(0-3) 2644xx วิชาเอกบังคับ 

Major Required course 

3(x-x-x) 

301xxx วิชาเลือกเฉพาะสาขา 

Major Elective 

3(x-x) 264491 สัมมนา 

Seminar 

1(0-3-2) 

301xxx วิชาเลือกเฉพาะสาขา 

Major Elective 

3(x-x)    

 รวม 15 หน่วยกิต  รวม 13หน่วยกิต 
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ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

301417 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม 

Industrial Plant Design 

3(3-0) 2644xx วิชาเอกบังคับ 

Major Required course 

3(x-x-x) 

301435 การจัดการด้านวิศวกรรม 

Engineering Management 

3(3-0) 2644xx วิชาเอกเลือกเฉพาะสาขา 

Major Elective 

3(x-x-x) 

301472 โครงงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ2 

Industrial Engineering Project II 
1(0-3) 2644xx วิชาเอกเลือกเฉพาะสาขา 

Major Elective 

3(x-x-x) 

301xxx วิชาเลือกเฉพาะสาขา 

Major Elective 

3(x-x) 264492 โครงงานทางวิศวกรรมอุตสา

หการ 

Industrial Engineering Project 

1(0-3-2) 

301xxx วิชาเลือกเฉพาะสาขา 

Major Elective 

3(x-x)    

 รวม 13หน่วยกิต  รวม 10หน่วยกิต 
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ภาคผนวก ค 

 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
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ภาคผนวก ง 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
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ภาคผนวก ฉ 
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ภาคผนวก จ 

ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วย วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ วิชาพื้นฐานทางด้าน

วิศวกรรม และ วิชาเฉพาะทางวิศวกรรม ที่สภาวิศวกรจะให้การรับรองปรญิญา ประกาศนียบัตร และ

วุฒบิัตร ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2554 
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ภาคผนวก ฉ 

การจัดกลุ่มวิชาแกน และวิชาชีพในสาขาวิศวกรรมควบคุมสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

ไม่น้อยกว่า 4 แขนงวิชาย่อย 
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การจัดกลุ่มวิชาแกน และวิชาชีพในสาขาวิศวกรรมควบคุมสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

ประกอบด้วย แขนงวิชาไม่น้อยกว่า 4 แขนงวิชาย่อย ดังน้ี 

 1) กลุ่มความรูด้้านวัสดุและกระบวนการผลติ (Materials and Manufacturing Process) 

261221  กลศาสตร์ของของไหล 

Mechanics of Fluids 

3(3-0-6) 

261394  ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 

Mechanical Engineering Laboratory 

1(0-3-2) 

264101  เครื่องมือพื้นฐานทางวิศวกรรมและการใช้งาน 

Engineering Tools and Operations 

2(1-3-4) 

264431  ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ 

Industrial Engineering Laboratory 

3(2-3-6) 

264341  วิศวกรรมเครื่องมอื 

Tool Engineering 

3(2-3-6) 

264464

  

วิศวกรรมโลหะการ 

Metallurgy Engineering 

3(2-3-6) 

264465

  

การใชค้อมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ ผลิต และงานวิศวกรรม 

Computer Aided Design, Manufacturing and Engineering 

3(2-3-6) 

 

 2) กลุ่มความรูด้้านระบบงานและความปลอดภัย (Work Systems and Safety) 

264451  กฎหมายอุตสาหกรรม 

Industrial Laws 

3(3-0-6) 

264458

  

การยศาสตร์ 

Ergonomics 

3(3-0-6) 

 

 3) กลุ่มความรูด้้านระบบคุณภาพ (Quality Systems) 

264452

  

การจัดการคุณภาพ 

Quality Management 

3(3-0-6) 

264461  การออกแบบและวิเคราะห์การทดลอง 

Design and Analysis of Experiments 

3(3-0-6) 
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 4) กลุ่มความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์และการเงนิ (Economic and Finance) 

264342

  

การวิเคราะหต์้นทุนทางอุตสาหกรรม 

Industrial Cost Analysis 

3(3-0-6) 

264455

  

การศกึษาความเป็นไปได้ 

Feasibility Study 

3(3-0-6) 

264457

  

วิศวกรรมคุณค่า 

Value Engineering 

3(3-0-6) 

   

 5) กลุ่มความรูด้้านการจัดการการผลติและด าเนินการ (Production and Operations Management) 

264442

  

การจัดองค์กรทางอุตสาหกรรมและการจัดการ 

Industrial Organization and Management 

3(3-0-6) 

264441  จติวิทยาอุตสาหกรรม 

Industrial Psychology 

3(3-0-6) 

264454

  

การจัดการโครงการ 

Project Management 

3(3-0-6) 

264462

  

การวางแผนทรัพยากรองค์กร 

Enterprise Resource Planning 

3(2-3-6) 

   

 6) กลุ่มความรูด้้านการบูรณาการวธิีการทางวิศวกรรมอุตสาหการ  (Integration of Industrial 

Engineering Techniques) 

264459

  

การประหยัดพลังงาน 

Energy Conservation 

3(3-0-6) 

264491  สัมมนา 

Seminar 

1(0-3-2) 

264492

  

โครงงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ 

Industrial Engineering Project 

1(0-3-2) 

275200

  

อาสาพัฒนาชุมชนส าหรับวิศวกร 

Community Development Voluntary for Engineers 

3(2-3-6) 

264466

  

หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมอุตสาหการ 

Selected topic in Industrial Engineering 

3(3-0-6) 
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 7) กลุ่มความรู้ดา้นโลจสิติกส์และซัพพลายเชน (Logistics and Supply Chain) 

264343

  

การจัดการโลจสิติกส์และโซ่อุปทาน 

Logistics and Supply Chain Management 

3(3-0-6) 

264344

  

การจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้า 

Inventory and Warehouse Management 

3(3-0-6) 

264443

  

การขนสง่และกระจายสินค้า 

Transportation and Distribution 

3(3-0-6) 

264471  การขนสง่ต่อเนื่องหลายรูปแบบ 

Multimodal Transport 

3(3-0-6) 

264472

  

การขนถ่ายวัสดุและการบรรจุภัณฑ์ 

Material Handling and Packaging 

3(3-0-6) 

264473

  

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์ 

Legal Aspects for Logistics 

3(3-0-6) 

264474  ทฤษฎีเกมและกลยุทธ์ทางธุรกิจ 

Game Theory and Business Strategy 

3(3-0-6) 

264475

  

เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับโลจสิติกส์ 

Information Technology for Logistics 

3(3-0-6) 

264476

  

การจัดการการจัดหา 

Procurement Management 

3(3-0-6) 

264477  โลจสิติกส์ระหว่างประเทศ 

International Logistics 

3(3-0-6) 

   

 8) กลุ่มความรูด้้านเมคคาทรอนิกส์ประยุกต์ (Applied Mechatronics) 

264481  อิเล็กทรอนิกส์และวงจรดจิิตอล 

Electronic and Digital Circuit 

3(3-0-6) 

264482

  

การประยุกต์ใช้ไมโครโปรเซสเซอร์ 

Microprocessor Application 

3(2-3-6) 

264483

  

การออกแบบเครื่องจักรกล 

Mechanical Design 

3(3-0-6) 

264484

  

ระบบการผลิตแบบยืดหยุ่น 

Flexible Manufacturing System 

3(2-3-6) 
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264485

  

ปัญญาประดิษฐ์ 

Artificial Intelligence 

3(3-0-6) 
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ภาคผนวก ช 

ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 

ชื่อ-นามสกุล     นายจักรทอง ทองจัตุ 

เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน 3540100281109 

ต าแหน่งทางวิชาการ .  - 

สถานที่ท างาน    คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

ประวัติการศึกษา  

คุณวุฒิ ป ี สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

วศ.ม. วิศวกรรมระบบการผลติและอัตโนมัติ 2549 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ 2543 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

ผลงานทางวิชาการ  

1. Chakthong T., Potejanasak P. and Nutthida P., An Adaptive Markov Inventory Model in Supply Chain, 

Phayao Research Conference, University of Phayao (2012) 

2. P. Potejana and C.Thongchattu, "Application of Taguchi and response surface methodologies for surface 

roughness in rotary tool polishing hardness mould steels", Applied Mechanics and Materials, Vol 87, pp 

82-89 (2011) 

3. Panu B., Chakthong T. and Acharawadee K., Problems of Sun-Dried Banana Industry Development in 

Phitsanulok Province, Journal of Community Development Research (2008) 

4. P. Potejana and C.Thongchattu, "Application of Taguchi and response surface methodologies for surface 

roughness in rotary tool polishing hardness mould steels", International Conference on Manufacturing 

Science and Technology, 16-18 September 2011, Singapore (2011). 

5. P. Potejana and C.Thongchattu, , A Study of Automatic Mould Polishing Process by 3 Axis CNC Machining 

Center, IE. Network Conference (2011) 

6. P. Potejana and C. Thongchattu, " Analysis of process parameters in mould surface polishing with 

machining center based on Taguchi and Response surface methodologies", The 4th Thailand-Japan 

International Academic Conference, 24-28 November 2011, University of Tokyo, Japan (2011) 

7. Chakthog T. and Suthasinee S., Green Supplier Selection Consensus by Neural Network, The 2nd 

International Conference on Mechanical and Electronics Engineering (ICMEE), Kyoto, Japan (2010) 
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8. Chakthog T. and Panu B., Integrated Quality and Food Safety Management Model for Small Food 

Processing Industries: The Lower-Northern region of Thailand, The 2nd International Conference on 

Mechanical and Electronics Engineering (ICMEE), Kyoto, Japan (2010) 

9. Chakthog T. and Panu B.,Model of Logistics Cost Reduction for Thai SMEs, IE. Network Conference 

(2010) 

10. Chakthog T. and Panu B.,Development of Thai Rice Mill by Implementing GMP, IE. Network Conference, 

Thailand (2010) 

11. Chakthog T. and Panu B.,Problem in Cluster of Rice Snack Industry, The 1st National Symposium on 

Science, Agricultural Science and Social Science (2009) 

12. Chakthog T. and Panu B.,The Supplier Selection in Green Supply Chain Management base on ISO14001, 

The 1st National Symposium on Science, Agricultural Science and Social Science (2009) 

13. Chakthog T. and Panu B.,The Integrated Model of Total Quality Management (TQM) and Good 

Manufacturing Practice (GMP) in Food Industry: A Case Study Phayao Provice, The 1st National Symposium 

on Science, Agricultural Science and Social Science (2009) 

14. Chakthog T., Panu B. and Acharawadee K,Evaluated Green Supply Chain Supplier Selection by Loss 

Function, ICROS-SICE International Joint Conference 2009, Fukuoka, Japan (2009) 

15. Sitidat K., Chakthog T. and Panu B.,Analysis Hierarchy Process Application for Good Manufacturing 

Practice in Small and Micro Community Enterprises, IE. Network Conference, Thailand (2009) 

16. Chakthog T., Apichai R. and Panu B.,An Inventory Model Used for Ramp-up Phase, The 4th International 

Conference on Innovation and Management, Yamagushi University, Japan (2008) 

17. Chakthog T. and Panu B.,The Integrated GMP and TQM by QFD Technique, The 4th International 

Conference on Innovation and Management, Yamagushi University, Japan (2008) 

18. Chakthog T.,Optimal Inventory Model in Preventive Maintenance, Strategic Plant Reliability-

Maintenance Management, The Industrial Forum, BMM., Thailand (2008) 

19. Chakthog T. and Panu B.,An Implementation of the AHP Method for Supplier Selection: A Case Study 

on Thai Auto-Part Factory, The International Multi-Conference of Engineers and Computer Scientists, Hong 

Kong (2007) 

20. Chakthog T. and Panu B.,Quality and Food Safety Management: A Case Study on Small Food 

Processing Industries in Thai Lower Northern Region, IE. Network Conference, Thailand (2007) 

21. Chakthog T. and Panu B.,The Utilisation of e-Tools of Information Technology Towards Thorough Supply 

Chain Management, The 3th Naresuan Research Conference, Thailand (2007) 
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22. Chakthong T. and Apichai R. Optimal Inventory Policy with a Mixture of Backorders and Lost Sales and 

Quality Control Considerations, IE. Network Conference, Thailand (2003) 

23. Chakthong T. and Kwin S. A Bezier Cubic-Spline Surface for Tool-Path Optimization in a Five Axis 

Milling Machine, IE. Network Conference, Thailand (2004) 
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ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 

ชื่อ-สกุล    นายทรงวุฒ ิประกายวิเชียร 

เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน 3570900166037 

ต าแหน่งทางวิชาการ   - 

สถานที่ท างาน   คณะวศิวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา 

ประวัติการศึกษา 

คุณวุฒิ ป ี สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

วศ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ 2540 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ 2535 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

 

ผลงานทางวิชาการ 

1. S. Prakaiwichien , P. Chansethikul (2009) “Dynamic Multi-Product Multi-Level Capacitated Lot-Sizing 

Problems Using Heuristic Dynamics Programming” The third Asian Simulation and Modeling , 

Bangkok,Thailand 
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ประวัติและผลงานทางวชิาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 

ชื่อ-สกุล    นายพงศ์วทิย์  พรมสุวรรณ 

เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน 3659900554573 

ต าแหน่งทางวิชาการ   - 

สถานที่ท างาน   คณะวศิวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา 

ประวัติการศึกษา 

ระดับปริญญา สาขาวิชา ปีที่ส าเร็จ สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ 2554 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า 2549 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

ผลงานทางวิชาการ 

1) Promsuwan, P. and Charnsethikul, P., “A Matrix Partitioning Technique for Distributed Solving Large 

Linear Dense Equations”, 14th International Annual Symposium on Computational Science and 

Engineering (ANSCSE14), March   23–26, 2010, Mae Fah Luang University, Chiang Rai, Thailand. 
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ประวัติและผลงานอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 

ชื่อ-นามสกุล     นายพจนศักดิ์ พจนา .. 

เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน 3540100187242 

ต าแหน่งทางวิชาการ   .- 

สถานที่ท างาน   คณะวศิวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา 

ประวัติการศึกษา 

ระดับปริญญา สาขาวิชา ปีที่ส าเร็จ สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ 2552 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมการผลติ 2547 สถาบันเทคโนโลยีพระจอม

เกล้าพระนครเหนอื 

 

ผลงานทางวิชาการ  

งานแต่งและเรยีบเรยีง 

1) P. Potejana and C.Thongchattu, "Application of Taguchi and response surface methodologies for surface 

roughness in rotary tool polishing hardness mould steels", Applied Mechanics and Materials, Vol 87, pp 

82-89 (2011). 

2) P. Potejana and C.Thongchattu, "Application of Taguchi and response surface methodologies for surface 

roughness in rotary tool polishing hardness mould steels", Advanced Materials Research, Vol 383-390, pp 

882-886 (2012). 

 

งานวิจัย 

1) P. Potejana and C.Thongchattu, "Application of Taguchi and response surface methodologies for surface 

roughness in rotary tool polishing hardness mould steels", International Conference on Manufacturing 

Science and Technology, 16-18 September 2011, Singapore (2011). 

2) พจนศักดิ์ พจนา และจักรทอง ทองจัตุ, การศึกษากระบวนการขัดผิวแม่พิมพ์ด้วยเครื่องกัดซีเอ็นซีแมชชีน

นิ่งเซนเตอร์ 3 แกน, การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจ าปี 2554, 20-21 ตุลาคม 2554, 

ชลบุรี, ประเทศไทย. 
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3) P. Potejana and C. Thongchattu, "Analysis of process parameters in mould surface polishing with 

machining center based on Taguchi and Response surface methodologies", The 4th Thailand-Japan 

International Academic Conference, 24-28 November 2011, University of Tokyo, Japan (2011) 
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ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 

ชื่อ-สกุล    นายอโณทัย กล้าการขาย 

เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน 3650100436551 

ต าแหน่งทางวิชาการ   - 

สถานที่ท างาน   คณะวศิวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา 

ประวัติการศึกษา 

คุณวุฒิ ป ี สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

วศ.ม. วิศวกรรมระบบการผลติและอัตโนมัติ 2549 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ 2544 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

ผลงานทางวิชาการ 

1) Aphirak Khadwilard, Anothai Klakankhai and Pupong Pongcharoen, “Application of binary coding Genetic 

Algorithm for solving non-linear continuous Regression model with two factors”, IE Network Conference 

2004, ครั้งที่ 13ประจ าปี 2547ณ โรงแรมดวงตะวันจ.เชียงใหม2่0 – 22ตุลาคม พ.ศ.2547 

2) P. Pongcharoen*, A. Khadwilard, A. Klakankhai “OPTIMISING LOGISTICS CHAIN NETWORK USING 

GENETIC ALGORITHMS”, ICPR 18th – International Conference on Production Research University of 

Salerno – Fisciano Campus – Italy, July 31 – August 4, 2005 

3) Pupong Pongcharoen, Aphirak Khadwilard, and Anothai Klakankhai, “Multi-matrix Real-coded 

GeneticAlgorithm for Minimising Total Costs in Logistics Chain Network”, CESSE 2007: IV. International 

Conference on Computer, Electrical, and Systems Science, and Engineering, December 14-16, 2007 

Bangkok Thailand 

4) Pupong Pongcharoen, Kanon Sujaree and Anothai Klakankhai. “Minimising Total Cost in Logistics Chain 

Network Using Metaheuristics”, International Symposium on Logistics (ISL2008) July 6-8, 2008 

Thailand 

5) อโณทัย กล้าการขายสุชาติ แย้มเม่น วิชัย ฤกษภูรทิัตและวิโรจน์ บุญอ านวยวิทยา “การส ารวจความเห็น

ผูป้ระกอบการเพื่อการปฏิรูประบบวิจัยของประเทศด้วยวิธีซ็อฟส าหรับเขตพืน้ที่ภาคเหนือตอนล่างและภาค

ตะวันออกเฉียงเหนอื” การประชุมทางวิชาการ “พะเยาวิจัย” ครั้งที่ 1 ณ อาคาร ICT ช้ัน 1 ห้อง ICT1108 

มหาวิทยาลัยพะเยา 12-13 มกราคม พ.ศ. 2555 
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ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 

ชื่อ-สกุล    นายเอราวิล  ถาวร 

เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน 2560100011219 

ต าแหน่งทางวิชาการ   - 

สถานที่ท างาน   คณะวศิวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา 

ประวัติการศึกษา 

คุณวุฒิ ป ี สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

วศ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ 2555 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ 2551 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

ผลงานทางวิชาการ 

1) Erawin Thavorn and Prapaisri Sudasna-na-Ayudthya. 2011. Parameter Setting for Rod Push 

Production Process on Multiple Responses: A Case Study in Motorcycle Parts Factory. Silpakorn 

University Science & Technology Journal 5(2): 19-25. 
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ภาคผนวก ซ 

ภาระการสอนของอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ประจ า 
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ภาระการสอนของอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ประจ า 

ล าดับ ชื่อ – สกุล 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา 

ภาระงานสอน 

ชั่วโมง / ปีการศึกษา 

2555 2556 2557 2558 2559 

1 นายจักรทอง  ทองจัตุ - วศ.ม. วิศวกรรมระบบการผลิตและอัตโนมัติ 458 458 458 458 458 

   วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ 

2 นายทรงวุฒ ิ ประกายวิเชียร - วศ.ม วิศวกรรมอุตสาหการ 458 458 458 458 458 

   วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ 

3 นายพงศ์วทิย์  พรมสุวรรณ - วศ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ 458 458 458 458 458 

   วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า 

4 นายพจนศักดิ์ พจนา - วศ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ 458 458 458 458 458 

   วศ.บ. วิศวกรรมการผลติ 

5 นายอโณทัย  กล้าการขาย - วศ.ม. วิศวกรรมระบบการผลิตและอัตโนมัติ 458 458 458 458 458 

   วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ 

6 นายเอราวิล ถาวร - วศ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ 458 458 458 458 458 

   วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ 
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  ตารางเปรียบเทยีบเน้ือหาสาระส าคัญขององค์ความรู้พื้นฐานสาขาวิศวกรรมอุตสาหการกับรายวิชา   

  ของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.๒๕๕๕) 

เน้ือหาความรู้ 
องค์ความรู้ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 

กลุ่มความรู้ด้านวัสดุและกระบวนการผลิต (Materials and Manufacturing Processes) 

เครื่องมือพื้นฐานทางวิศวกรรมและการใช้งาน X X X X X   X 

วัสดุวิศวกรรม X X X X X X X  

กรรมวิธีการผลิต 1 X X X X X   X 

กรรมวิธีการผลิต 2 X X X X X   X 

ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ X X X X X X X X 

วิศวกรรมเครื่องมอื X X X X X   X 

การผลิตแบบอัตโนมัติ X X X X X X X X 

กลุ่มความรู้ด้านระบบงานและความปลอดภัย (Work Systems and Safety) 

การศกึษาการปฏิบัติงานทางอุตสาหกรรม X X X X X    

วิศวกรรมความปลอดภัย X X X X X    

กลุ่มความรู้ด้านระบบคุณภาพ (Quality Systems) 

การควบคุมคุณภาพ X X X  X    

กลุ่มความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์และการเงนิ (Economic and Finance) 

เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม X X X X X    

การวิเคราะหต์้นทุนทางอุตสาหกรรม X X X X X    

กลุ่มความรู้ด้านการจัดการการผลิตและด าเนินการ (Production and Operations Management) 

การวิจัยด าเนินงาน X X X X X X X  

การวางแผนและควบคุมการผลิต X X X X X    

วิศวกรรมการซ่อมบ ารุง X X X X X    

จติวิทยาอุตสาหกรรม X X X X X    

การจัดองค์กรทางอุตสาหกรรมและการจัดการ X X X X X    

การจัดการโลจสิติกส์และโซ่อุปทาน X X X X X X   

การจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้า X X X X X X   

การขนสง่และกระจายสินค้า X X X X X X   

การออกแบบระบบขนถ่ายวัตถุดิบ X X X X X    

กลุ่มความรู้ด้านการบูรณาการวธิีการทางวิศวกรรมอุตสาหการ (Integration of Industrial 
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การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม X X X X X X   

สัมมนา X X X X X    

โครงงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ X X X X X    

หุน่ยนต์อุตสาหกรรมและการมองเห็นประดษิฐ์ X X X X X X   

ระบบคอมพิวเตอร์และการเชื่อมตอ่ X X X X X X   

ระบบควบคุมและแบบจ าลอง X X X X X X   

 

 




